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dabar

Maistas ženklyvai nupuls.
Saint Paul, Minu.— 

tos prekes daejo lyg 
cziausiam laipsniui ir
pradėjo staezia galva nupuoli- 

nupuoliiA'S per 
koki tai laika; pranesza Ogda- 
nas Armour isz Cbicagos, laike 
pasikalbėjimo su 
reporterei^.
sa nupuola, bot visoki valgomi 
dalvkai.

net žemyn ir

la ik raszezi u 
Žodžiu ne tik me

Užtiko sena skarba kuri paslė
pė misijonieriai.

uscon, Ariz.— Isz netveziuTuscon, Ariz.
likos atrastas senoviszkas skar 
bas užkastas prie Tumacacori 
misijos, kuri užkasė senoviszki 
iszpaniszki misijonieriai. Ant 
jojo pėdsako netikėtinai užėjo 
Franas Pink ley, 
senoviszki!
noviszku rasztu, kokius surado 

iszskaite buk to
nais randasi daug užkasto ežys 
to sidabro ir aukso.

Tumacacori misije likos pas
tatyta, artimoje griuvėsiu vie- 

miestu Cibo-
Isz artimųjų akmenų ant

dažiuretojas 
kapiniu.

kapiniuosia.

nam isz septynių 
la.
kuriu randasi iszkaltas rasztas 
per Azitikus, buk toje aplinki
nėje randasi kitas skarbas su
sidedantis isz 2050 krūvų si-

V y • * f*’,H

Senoviszki iszpaniszki misi
jonieriai žinodami apie paslėp
tus skarbus per ding 
aziat ikiniu 
savo misije 
vilt i jo, jog turės 
tūji skarba ižgabenti in Iszpa- 
njjr, bet likos nužudinti per in- 
dijonus ir skarbas užsiliko 
slaptybėje lyg sziai dienai.

d u b ro •iOOfrniift Ro.

usia tauta 
indijonu, 
toje

pastate 
aplinkinėje, 

kada proga

Sek
se-

Neapleido paezios lyg smert; 
abudu žuvo.

“Neapleisiu tave 
duszelia lyg smert
žodžeis aiikabino
Tanna savo paežiu, kurios koja 
užkliuvo geležiukelije, 
užėjo ant abieju ir sumalė 
szmoteliu.
keliolika vaiku.
ris stengėsi iszgauti 
koja isz tarpo sztangu

Mažai randasi tokiu
, kurie paaukautu 

gyvaste drauge su motore.

trūkis 
ant 

Tėvai apsieratino 
Drožnikas ku 

moteriai 
neteko

kojos. — 
vyru SUVO

Pasportu iszdavimas važiuojan 
tiems in Europa.

Washington, D. C. — 
Spalio 1 d. pasportai 
duodami norintiems 
in Francija.

Apie 
bus isz- 
važiuoti 

Belgija Ispanija
Portugalija Italija ir Sziaures 

iszskyrus Egypta.Afrika, 
likaeijas galima paduoti priesz
Rugsėjo 15 d., bet pasportai ne 
bus iszduoti priesz ta laika.

Keleiviu per Atlant i ka ve
žiojimas nėra dar pasiekęs nor 
audio stovio, ir atsižvelgiant in 
tai, kad daugumas 
cziu dabar esaneziu 
negali sugryžti, dėlto

amerikic- 
Europoje 

kad ant 
laivu norą vietos, yra pataria
ma tiems, kurie mano važiuoti 
Europon, kad. gautu isz anksto 

Tmtf garlaiviu 
kompanijų kad jie gales augai
sugryžti.

(Pasiraszo) Robert Lansing.

'užtikrinimą

PaJcore nigeri ir pertrauke ku
na per ulyczes.

Boaglusa, La.— Suymtas su 
pagialba szunu Lucius Mc’Car 
ty, nigeris, likos' pakartas ant 
telegrafinio stulpo už nužudi- 

baltos moteres.
dalybavo

szum tūkstantis ypatų, 
pakorimui, pririszo kuna prie 
arklio uodegos ir pertrauke 
per visas ulyczias ant galo už
mėtė ant laužo ir sudegino. 

-----——

n ima 
perstatime

rrTame 
suvir- 

Po

Amerika turės 20,000 kareiviu 
Europoje.

Washington, D. C. 
rotorius Baker ir valstijos
kretoriaus pagelbininkas Long 
sziandie buvo klausinėjami at
stovu užrubežiniu reikalu ko
miteto apie palikimą Amerikos 
kareiviu Europoje ir Siberijo- 
je apie žinia kad Amerikos ka
reiviai bus pasiusti Siherijon 
palaikymui toje szalije tvarkos 
laike taikos sutarties parėdyto 
plebiscito.

Baker pasakė komitetui, kad 
jokio nusprendžio apie siunti
mą kareiviu Silozijon nepada
ryta, bet kad brigada 
riu kareiviu bus 
Europa užvadavimui pirmo
sios divizijos puiku, kurie da
bar yra isztraukiami. 
torinus sake, kad po pasiraszi- 
inui po taika ten 
10,000 knriaujaneziu kareiviu 
ir 20,000 kareiviu tarnavimui 
prie reikmenų Europoi.

Kas link kareiviu Siberijoje, 
s sake, kad draftuotieji ka
lviai bus sugražinti kaip tik 

juos gales užvaduoti
Jis sake, kad sekamas 

skaiezius talkininku karei
viu Siberijoje: 46,000 japonu, 
1,450 italu, 1,541 anglu ir fran- 
euzu kareiviu kooperuoja su 
Kolczaku.

Sekretorius Baker sake, kad 
amunicijos irszautuvu, iszdirb- 
tu szioje szttlyje del Rusijos 
priesz tos szalies paitraukimo 
iz kares, tapo parduota Kol- 
czako valdžiai ir suma sieke 
keletą milijonu doleriu.

Pirmas mokesnis $1,000,000 
už medegas tapo padarytas ir 
Rusijos ambasados finansinis 
atasze Segei Ughet prižadėjo 
užmokėti pilna suma, _

ISZ VISU SZALIU
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AMERIKOS RAUDONO
KRYŽIAUS DRAUGUVE

LENKIJOJ IR LIETUVOJE

-i ...... - • -m-r-i---------------------------- \---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W. n. I1OCZKOWMKI, Pren. & Mgr. 
k. W. BOCZKUWNKI, Kdllor
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ISZ ROSIJOS
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32 METAS

Į V

u *3 M

Pirmam
prižadėjo jiems duoti paszialpa; vidurį majoras Taylor; troeziam majoro pati ir 12 metu lie- 
tuviszkas kareivis kuris daugeli kartu radosi muszije ir gana yra pasisziausias isz 
linkio kaip galima suprasti isz jojo veido ant paveikslo. Paskutiniam, stovi 
daktaras Frongakas.

Paskutiniam 9

savo gi
li raugu ves
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Užklups ant 
Petrogrado 

V

Lietuviai apsiaubė bolszevikus 
kurie dar nori sutaikos.

1

Bcrlinas.— Vokiecziai aplai- 
ke telegrama isz Rygos, 
angliszkas generolas 
apskelbė gyventojams
grado, buk atakavos taji 
ta bile diena, 
gradas bus 
ranku bolszeviku, tada allijcn- 
tai sinus in tonais maista ir 
drabuži.

Angliszki laivai 
te bombardavo Kronsztada 
antra dalis angliszkos 
plauke tiesiog in Finland!ja.

Lietuviu legacija 
buk lietuviszkas vnisuas ap
siaubė isz visu pusiu bol.szevi- 
kiszkus pulkus ant Lietuvisz- 
ko frunto. Bolszevikui maty
dami, jog negales isztrukt nuo 
Lietuviu, nusiuntė savo gene
rolą idant padarytu sutaiką su 
Lietu vois. 
gia pirmyn.

buk 
Gough 
Petro
mics-

Kada tik Petro- 
palinosuotas isz

maista

ana sauvai-
, o

f lotos

garsina 
vaiskus

Lietuviai via žon-

Sziaurva-

ku.

valdžios Įleisi ngforso 
Tieje piningai 

Nauji 
vi-

Ketu Teš

Rusai spaudinėje savo 
piningus.

Helsingforsas, — 
karines Rosi jos valdžia iszspau
dino nesenei 350 milijonu nau
ju popieriniu rubliu, kurie už- 
yms vieta dabartiniu bumasz- 

Ant tuju piningu pasira-
szys generolas Judenicz, galva 
naujos 
(Fiala nd i joj.) 
bus paleisti po Rosija.
piningai bus gy/h’antuoti 
sais Rosijos turtais, 
deszimts rubliu bus skaitoma 
lygiai vertybėje vienam 
liszkam sterlingu svarui.

Lenkai aplaiko sziaurine dali

Moskva. —

ang-

Galicijos.
Bolszevikai ap

leido miestu Bobrinska, 80 my
liu nuo Minsko o paemo Rylska 
92 mylės nuo Kursko.

Pagal sutarto terp Petluros 
ukrainiszkos valdžios ir Lenku 

visa dali 
Dabar

Lenkai susivienijo su Petluros 
pulkais ir kovos prieszais bol
szevikus.

Toji pati žine teip-gi prane- 
Kanadie-

tai Petlura atidavė 
žieminius Galicijos.

buk Anglikai,sza, 
ežiai ir Japonai likos atszauk- 
tais isz Vladyvostoko, o^gene-
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Amerikoniszka brigada in Lic'- 
tuva jau suorganizuota.

Paryžius. — Amerikoniszka 
brigada, susidedanti isz iszsi,- 
:arnavusiu amerikoniszku ka
reiviu, kurie dabar keliaus in 
Lietuva jau likos sutverta ir 
neužilgio trauks Lietuvai in pa 
gialba, o gal dabar jau randasi 
velionėje.

A me r i k o n i szk as Ra u d o n a s i s 
Kryžius, piJaszo 'Valdžios idant 
jiems duotu pavelinima sutver

$

rolo DanįĮęįnp PUUf*V isz
kmaitines aplinkines.

Paemo 13 tukstaneziu 
bolszeviku.

Omsk.— Generolas Koman- 
;ov, vadas kazoku, kuriam pa
sisekė perlaužt bolszeviku lini- 

paeme in nelaisvia 13 tuks- 
;a nežili bolszeviku, ir iszvaiko 
20 tukstaneziu sumobilizavotu 
Tct da neiszlavintu kareiviu.

es,

I

1

1

Amerikoniszki Lenkai plaka 
Vokieczius.

Amerikoniszki 
Lenkai, kurie iszkeliavo in 
Francija, plaka dabar kaili vo- 
kiecziams Sosnovicuosia, Szle- 

Badai vokiecziai pe 
rubežiu 

ant generolo Halerio, 
pulkai vien susideda isz ' 
rikoniszku lenkiszku kareiviu. 
Asztuoniolika vokiecziu likos 
užmuszta o daugeli sužeido ta
me susiremimia.

London. — 
kurie

zingeje. 
rojo per

9

užklupdami 
kurie
ame-

i

Vokiecziai turės ymtis prie dar 
bo arba suszalt ir prirt isz * 

bado.
Bcrlinas.— Iszdirbysta viso

kio tavoro ir kitu dalyku teip 
nupuolė Vokietijoj, jog politi- 
kiszki vadai garsina, buk jeigu 
vokiecziai nesiyms karszcziau 
prie darbo, tai turės suszalt ar
ba mirti isz bado szia žiema. 
Vadai pranesza gyventojams 
idant paliauti kivirezytis terp 
saves,
straikus ir visokius nesuprati
mus, nes kitaip papuls in dyde- 
lia beda, nes isz kitur maisto 
negaus jeigu patis neužsidirbs.

/i. , ‘ 1*1 jd* 41

pamest tinginiavimą,

f M

Amerikonai pirko amunicijo 
dirbtuve Budapeszte.

Geneva. — 
kompanija ana diena pirko 
amunicijos dirbtuvių nuo Man 
f redo Weiss, Budapeszte. 
dirbtuve yru viena isz dydžiau 
siu vidurinėje Europoje.

Amerikonai teip-gi daro de
rybas ant nupirkimo garsingos 
armotu dirbtuves Szkoda.

Standard Oil kompanija isz 
New Jersey pirks dydelius alio 
jinius szulinius Rumunijoj.

b

Amerikoniszka 
ana diena

roji

Meksikonai vela nužudo viena 
Amerikoną.

Zacatacas, Meksika.— Ado
mas Schaefer, Amerikonas, 55 
metu amžiaus, likos nužudytas 
per mėksikomis prie 
American Refining Co 
jo Pinos.
:Pittsburgh© ir buvo dažiureto- 
!jum tuja kasyklų nuo daugeli 
Įmetu.
ti, o jeigu iszras keno tame
kalte, tai prispirs Meksika ant 
atsakomybes.

Isz Lietuvos
Gralcva (Kauno aps.) Sziuos 

netus pavasariui anksti atszi- 
us, pradėjus visam kam anks- 
i žaliuoti, paskiaus ir vėl at-

9

garlaiviui savo korpusą ir traukti teip- 
isz Kauno Jurbar-

važiuojant lietuviu
“Auszrai”
kan vokiecziai tarp Velionos ir 
Skirsnemunės ties Borkais 
pradėjo szaudyti 
garlaivi.
jingai sužeidė žydelkaite.
cziame Jurbarke apsistatę kul 
kosvydžiais ir bombomis.

Ka visa tai rciszkia?
Ir dar vokiecziai

10 milijonu žmonių apleis 
Europa.

gi in Lietuva.
Amerikoniszkiems 

viams da neužteko musziu, no- 
rints supliekė fricus, tai gei- 
dže da duoti in kaili bolszevi- 
kams. — Vėlinamo jiems giliu- 
kio.

karei-

ties
in Lietuviu 

Szaudydami pavo- 
Pa-

London. — Tiejei ka žino, 
pranesza, buk po padarymui 
visiszkos taikos, arti deszimts 
milijonu žmonių ketina apleis- 
,i Europa ir atkeliaut in Ame
rika.

Bus tai dydžiausia imigra- 
cije kokios da svietas ne yra 
girdėjas.

J 

szalus daug pakenkta sziu me
al invairioms augalams. Gar
švos apylinkėje sziuomi laiku 
auku derlius atrodo neperge

riausia. Rugiai daugelyje vi: 
tu visiszkai blogi, vasarojai ne 
auga, 
iszdygusios, 
pavasario oru nemažai

Deliui stokos arkliu ir dir
bimo inrankiu žmonos laukus 

Tokiu bud u 
sziuos metus nesitikima turėti 
gero lauku derliaus. Apart to 
Garlovos valscziuje liko nema
žai neapdirbtu lauku, daugiau- 

neseniai 
gryžo isz Rosijos. Nemažai gry 
žusiu isz Rosijos tremtiniu yra 
labai vargingame padėjimo. 
Toliau liko neapdirbtos žemes 
d idžiažemiu ūkininku, 
visu dvaru, iszskyrus kelis, ku
rie tik truputi žemos teiszdir- 
l)Q. Garlovos valscziaus, vi
soje Kauno apylinkėje nuo ka
ro ūkio žvilgsniu yra.nukento-

Bo ūkininku draugijų ir 
sąjungų ir valstybes pagalbos, 
karo sunaikintas ūkis 
laiku nebus atstatytas.

Jurbakas. Vokiecziai pasta
rųjų laiku darosi 
lauku žvėrims.

vie

bulbes nekauptos, ka tik 
dobilai nuo blogu 

iszsza-
le

insidirbo volai.

kasvklu v

artimo
Schaefer paėjo isz šia ūkininku, kurio

•9

Valdže pradėjo tiryne-

Dave pardona 40,000 
kareiviams.

Rymas.— Valdžo davė par
dona del 40 tukstaneziu itallsz- ,iea- 
ku kareiviu, kurie likos apkai
tyti už visokius prasižengimus 
laiko kares. Pats karalius Vik 
toras Emanuolius iždave am
nestija idant kareivius jjalois-

.J.___ti namo.

nori kad

Ne, poliai vo-

Rusai paėmė miestą nuo 
bolszeviku.

Arkangelskas.— Tikri danc- 
szimai skelbia, buk rusai su 
lustralais paemo nuo bolszevi
ku miestą Emca. Teip-gi pa
ėmė daug ginklu ir 500 bolsze
viku in nelaisvia.

Ui'

beveik

Garlovos valscziaus,

greitu

panaszesni
Birželio 16 d.

mes in juos, kaifio iszgelbeto- . 
jus žiūrėtume su jais draugisz- 
kai apsieitume.
kiccziai, Jus to neužsitarnavo-
to Ir ddr dabar tebežiūrite, 
kaip ne in sau lygius. Mes jau 
vergais nebenorime būti. Mu
su žmones mokos jusu darbus 
apvertinti.

Ratnyčzia. Ratnyczios para
pija lenkai vis dėlto skaito 
Lenkijos krasztu. J ib jau ir ri-

Raudonicjo iszžude 20,000 ypa
tų Jekaterinburgo.

Omsk. — Pabėgėliai isz Je
katerinburgo, Perme, atgabe
no in czionais žinia, buk kada 
raudonieje užėmė taji miestą, 
tai iszžudino apie 20 tukstan-

Angliję isZkart ke
tina tai iszejvystei užbėgti ir ’ 
neleisti žmonių iszkeliauti. Ta 
pati ketina padaryti ir kiti 
sklypai, nes Europoje žmonių 
mažai ir labai reikalingi.

I

TEMYKITE LIETUVIAI.

bas nustato kur turėsianti baig cziu žmonių. Ungarai ir kinai
tis Lenkija.
czaukos upelis. Paribiais buvo 
pasirodo lenku

Ta riba — Ra tiu

legionieriai. 
Dabar ju nematyt. Gretimus 
Druskoninkus jie skaitosi savo 
miestu.
lenkai, kasžiu ar nepaspri^gs.*

Daug kanda gobszus .

buvo dydžiausi žadintojai ir
kankytojai žmonių, *

Lietuviai su Latveis paėmė 
N ovoaleksandr o vska.

Kaunas.— Daejo in czionais pjnįgU į'r
žine, buk Lietuviai su Latveis 
užklupo ant bolszeviku iszva- 
rydami juosius isz Novoalek- 
sandrovsko, 15 myliu nuo 

Toje aplinkinėje 
bolszeviku jau nesiranda, 
____ __o_____ Lietuviai su 

puolė ant latviu kvatieros te- Latveis paemo gana daug viso
kio kariszko materijolo ir ke
lis szimtus bolszeviku iu 

f

Vokiecziai pleszia Latvija)*
Mintauta.— Telegramai pra- ĮJDvinsko. 

nesza,
Gotzo kareiviai Mintautoju tlž-

buk generolo von del
0

likos ižguitais.

myliu

nes

nais ir paemo 
tukstaneziu rubliu, apiploszo 
daug gyventoju ir kromus*

suvirszum 50 
rubliu,

laisvia.«
lie

*.4 MBiiii.

Temykit Lietuviai 1 Prane- 
szu visiems savo draugams ir 
prieteliams jog su 
Pennšylvanijos Valstijos isz- 
gavau privatinio Bankieriaus 
Laisnius, ir tikiuosi nuo pir
mos dienos Rugsėjo užsidėti 
savo Privatini Banka ir Agen
tūra szipkorcziu 

“Fire
Real Estate,’’
Skvajerinio Offiso, kur galėsiu 
Tautiecziams geriaus ir atsa- 
kaneziaus visokiuose reikaluo
se patarnauti.
užsistates atsakanezia gvaren* 
cija in valstija ir esiu gvaran- 
tuotas per vietinia valstijinia 
Banka, meldžiu su visokeis rei
kalais kreiptis po antraszu:

J. 0. Bogdeib

leidimu

ir siuntimo 
Insurance & 

kartu prie savo

Teipgi turiu

Cor. S. Main & Long Ave.
. /. DuBois. Pjl
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KAS GIRDĖT
Ar-gi tasai musu svietas ap

sivertė augsztyn kojom? Ar-gi 
mes kare laimėjom! Ar teisy
bių jog farmeriai sukrovė dau
giau piningo ne kaip kada ti
kėjosi sukraut?

Ar-gi teisybe, jog darbinin
kai sziandien uždirbu nesvie- 
tiszkai dideles algas ir pasili
ko tironais savo darbdaviu?

Ko mes visi sziandien 
me ir jioszkome 7

Del ko užėjo tasai 
kas neužganedimas,
mai, nepaprastas godumas už
kenkti sau idant galima butu 
užkenkti savo artimui ir stum
ti svietu in giluma pragaro?

Ar-gi kariszka laime nieko 
mums gero neatncsze ? 
piningine verte visai 
Ar-gi svietas iszejo isz 
ar žmonis neteko proto!

Norints sziandien pragyve
nimas yra brangus, bet niekas 
ne mirė isz bado ne yra 
ir nevaikszcziojo 
šia.

Neramumas
rūpestis ant atvjties, 
bus sziandien.

I 
graudinasi, 

amerikonisz-

I ! 1 •V H
f rfw Jiirt 1Tj 1 J‘‘ ■

P’ ■■I

nori-

svietisz- 
sumiszi-

Ar-|gi 
dingo? 

kelio,

basas 
sknrmahio-

žinomu ne yra 
bet kas 

Žmonis negali 
sudurt abieju gain, o tik keli 
plutokratai (tnreziai) krauna 
milijonus ir anksa.
pradeda
jog tai jiejo
kare idant užganedint savo go 
durna už auksu. Teip 
mausto 
žmonių.

Žmonis 
nnžiurinet turezius, 

pradėjo avietiniu

už auksa. Teip sau 
darbiu ink iszka k laša 

Visa Europa instojo 
in kariszka szoki, 
del ko ir kokis buvo 
pradėjimo tosios baisios kares.

Visa Europa meldže savo 
žmonių, idant butu paezedus ir 
dirbtu isz visu pajiegu idant 
jiaja vela pastatyt ant kojų. 
Sziandien jau negalima 
lauti nuo žmonių 
kautu viską ka turi, 
pratimai turi paliaut

nežinodami
reikalas

visu

reika- 
idant paau- 

Nesu- 
ki-

svietas at-
Kareje dingo senovisz-

nes 
taip revoliucija pakils po visa 
svietą.

Sziandien visas 
gyme.
ka gadyne, karalci ir sostai, po 
nai ir aristokratai, o darbinin
kai pradeda vieszpataut ir kel
ti isz miego ir bus ant lygiu tie 
su su kitais.

Teip, svietas virto augsztyn 
kojom!

jei buvo Francijoj ir noringai 
su jeis apsivedė ir atkeliavo in 
Amerika, dabar 
Daugeli isz tuju
ku nuotaku jau sugryžo in sa
vo toviszkia ir kitos da ketina 
sugryžt neužilgio nes negali 
priprasti prie amerikoniszko 
budo gyvenimo. Tosios francu- 
ziszkos nuotakos sako jog Amo 
rikouai gyvena tiktai del biz
nio ir nežino k tap glamonėtis 
su savo pacziulems ir mažai tu 
ri del juju paguodonos — no 
teip, kaip francuziszki vyrai.

Po visa Japonijc pradėjo pin 
tintis visoki' straikai, o virszi- 
ninkai ant tuju sumiszimu žiu
ri per pirsztus ir nieko sau isz 
to nedaro. Straikieriai spyrė
si tokiu pagerinimu ir inokes- 
cziu, apie kokius ne nesapnavo 
penki metai adgiil, o
aut sumiszimu visai netemina 
ir nesistengia maisztininkus

■■ ■■■■!■■■■ I.     ......... .............. U Įilll, k

Isz Lietuviszku kaimelu
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EDWARDSVILLE IR 
'‘ "Kingston, pa. ; 
Angį iasy kibs dirba gerai 

uždarbiai,, sulyginus su dabar
tiniu brangumu pragyvenimo^ 
yra per maži. Senesnio am
žiaus darbininku kasyklose ne- 

Priesz kare kompanijų 
bosai senus žmones isz darbo 
praszalindavo, bet kares laiko 
truputi buvo susilaikė; karei 
pasibaigus ir vėl ta pati prade
da daryti. 

į ;
n i u. Lietuviu nemaža .. rengiasi 
keliauti in Lietuva, tik laukia 
progos.
gojiina ant Amerikos

, U » Ji

nori.

palicije

nesistengia 
iszvaikyti.

Czionais Suv. 
straika i te i p 
yra kerszinami, jog 
tas Wilsonas suszauke visus 
darbininkiszkus vadus ant ro
dos in Washingtona, ant užbai 
gimo straiku, pagerinimo dar
bininku būties, ir numažinimo 
prekių ant maisto ir algų.

Valstijosia 
prasiplatino ir 

preziden- 
suszauke

Senesnio

GROMATOS PRISIŲSTOS.

visVisi sznekedavo vis apie 
knyga Tūkstantis naktų ir vie
na o asz vis nežinojau 
kas tai per knyga bet 
kaip parsitraukiau 
eziau 
vis žmones garsino kad ta kny
ga yra verta dauginus aukso 
kiek atsvėrė, bet tas tikra tei
sybe, asz myliu kat kožna žmo
gų girdenti skaitant tos kny
gos istorios pritrauks prie sa
ves kaip magnasu, 
vyrueziai puikios istorios, vėli
nu kožnam isz szirdies parsi
trauki ta puikia knyga kuri 
yra verta deszimts kartu dau
giau kaip tie du dolerei, ir tu
riu nodieja kad kožnas pars i 
traukės ta puikia knyga 
džiaugsis ir dekavos, teip kaip 
ir asz pats flekavojiu ponui 
Boczkauskui po szimta kartu 
už suredima teip puikios kny
gos teiposgi ir už knyga kapi
tonas velnias ir už kitas kny
gutes isZ kuriu turiu 
džiaugsmu, su pagarba.

J. Poczius,
153 Ludlow str., 

Stamford, Conn.

t ikrai 
dabar 

tai pama- 
jos vertybe, nebereikalo

tai biski

l«-4 <>• < I *

ta

dideli

Visos tos franeuzaites, ku
rios szoko ant kaklo ameriko- 
niszkiems kareiviams kada tic-1o fl^o aut pusėn meto.

Nenžmirszkltc fcnd dabar “SAULES* 
prenumerata yra $3.00 tint viso meto

Nuža-Tone
Pasekme po 20 dieno 
arba grąžiname (urna
pinigus.

o a.
11

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, ! K| 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, Wp

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES, Wfe
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-/w 

damas neaiškų minto ir nusilpnėta kūnų; pasibodisk^ 
imant vaistus d4l pkdtdlnirna veiklumo ir valetus avniginan- 
Člue. bandyk Nura-Tone ir persltlkrlk kaip greitu laiku jau- 
•e*i visai nauju žmogui Dovynea id deAim ten visu Žmogaus IfffUJ 

blogas apetitas, negruomulavimati viduriu, gazai ir 
išpūtimai, utketdjimas skilven, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 

ekauemal galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpne- 
nervu ir nrgalAjimas mieganti, paeina nuo stoka nervu 

sklsto vandenluoto kraujo ir neužtektlnlos cirkulacljoa

■H

tokiu kaip 
i __ _
matlimo, 
jimaa 
pajlegpa, 
k mu jo. 

Kožna dalis kūno Ir kožnn jo veikme remlaMe ant nervu pnjiogo^, 
k trr to a dldtiau'^el u A lai k a goram ntoviuje pilvą, jakrian, InkAtua ir 
grobu a, Alrdoa plakimo, kraujo cirkulavlmo. 
protingas gydymai nuo nunllpnotu nervu 
kūno, 
aveikatil duadančiu sucldUnfu vaistu, rok ome n d u otų ir nuruodytu 

Yra He ypatlng'ai 
Poflforą-maletue del Kraujo Ir Nervu, 

priduoda gyvybę JaknomM, pantlprin grobua teip, 
tu 4 tina ne regularUkai. Atgaivin InkAtug, 12----- ‘
a atmatas. Nlern daugiau* kmku lr^ auputimu, niera h m Ir*

___ ____ _ C _____ w
‘tltą, glarą gruomulavlmą, tvIrtuH nervu* ir kietą pabtiprlntą miegą.

Nuga-Tone yra labai 
nuo nunllpnotu nervu ir abelnA Hunuiklnimo 

? Todčl kad' jlo yrn autainytl IA ažtonlu brangiu, 
.i maistingi } Geležę Ir

fa

1

į

per garsingu* Gydytojus. 1 
r ___ X- "

Nuga-Tone 
Jok Je 
’iiodlnle 

wndio kvapo ar n

suetiprle kraujo Ir pngerln* clrkulnvlmo jo, priduos raudo
numo reidui Ir Albumą nkiemsl Nuga-Tone padursi tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes Ir puikesnei moteres. Nuga-Tone nctnlpln navyj jokiu mitfdnmu 

i cukrum, prilnr

I&vara laukui 
nifeTK ctaUKiatirt įrašu ir suputimu* niera am ir* -

p/likto liežuvioI Nuffa-Tone duos Juros stebuklingu

veidui Ir Albumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rufltuB 
ir sveikeanea Ir puikesnes moteres, Nuga-Tone n c talpiu aavy j ,

[i

II

T77X3 ir Bveikeanee Ir puikesnei mote re s. Nuga-Tone noUUphi eavyj lokiu mtgdnmu ar 
daromu paprnt, val»tii. Surtčtl JU yra paranklAm pundelcl. Yrn apvilkti cukrum, prilmno□ R r omu paproię vribvu. nuncu jie yra ponuiKinni puuu^iei. iin puimiiu
akonf Ir vartuoti gnlema be Jokio neparąnukumo. Bandyk Juos. Rokomcnduotii visiemš 1 

pr^Celema. < ,
MUSU ABSOL1UTI4JKA GVARANCUAj ProkS Nuga-Tone yr» viena* (*1.OO) doleri.

sava p r utėlėm». , ■ <
MIIHIJ AHSOt.lUTI*KA GVARANCIJA: Prek. Nuga-Tone yra viena. (*1.OO) doleri, 

ui bonkut*. Koine bonkut. talpine dovynio. deAlnity. (00) pillulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galite' |--------------------—— -------- - ——------ ,—------- -- -
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu Ir jeigu ne buei 
aplamiu, Augrąilnk bonkute Ir piltu*, o rnee umai eugrąžiiitne Jtieu 
prepuldyti vieną centą. Mes Imame riziką.

1_____ L_________ 1__“2 ‘ .
National Laboratory, L. 23—537 South Dearborn St., Chicago, Ill.

Gerbiamieji: įdedu čionaU *.................... ir meldžiu prloiusU man ....
Nuga-Tone.

y dty m o>

V « r 11 m

Gatvč

pirkti 4«?4e< b on kuto*. arb» iellua menesluii gydymo ui penklua ($5.00) 
utfa-Ton® per dvldoiunt (20) dienu ir jeigu ne buei užganėdintas na

gus. Negalite
Imk Nuga-Tone pw dvidešimt (20) dienu Ir jeigu ne buei užg 

Auąr’ąlink bonkute Ir pUaue, o me« urnai augrąžialtne Jlieu pini] 
centą. 

PRIS1U3K SAVA PASTELIAV1MO ANT TUO KUPONĄ.

čionai. *. .. .

1 r

Ir

■ieaCu

pavardė

numeris

Valstija

■via .4*

idintae na- 
N e galt te

.. . bonkut
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cziw davė ineszima, kad; kuui-

1 » ;;»!

• • i

■ 4 ii
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gus Kasukaitis ant prnnaldu 
Kings tono , parapijos bažny> 
czion nesilankytu; parapionisczion nesilankytu;

. inneszima priėmė ir rankomis b i ‘ " -suplojo. Dar reikia pažymc-
ti, kad parap. susirinkime susi
barė du tūzai; už ku jie du ba
rėsi — negalima buvo suprasti, 
bet unoizM padare daugiau, 
negu garlaivis., ant Iludspn’o 
upes. ,

— L. A. Bendroves kuopele 
nutarė atidaryti, ko-operaty- 
viszka krautuve; szeru nariai 
jau užsirasze ant 3 szimtu dol.

noiz

Kaip girdėti,, isz tarpo -vietų Naina pasisamdyti ketina ant

Nekarta girdima ru- 
i “diplor 

Žmoneles nekantriai

Slocum gatves.
Parūpi jono-.. Vaikas.t' i

----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skrybėlė pono Vincento
' ’’ 1 -J—1-A ' 1. 7rl • I „1.

. . " • k ■ 1 t Vk , ’ ♦ r 4 Mi A

Ponus Vincentą^ iszeina sau 
kožna vakara . isz narnu, kad 
nusiduot ant szulezio, iszejas 
isz namo, apsidaų’p ant duo

t t • * ♦ ► •  >» 9 »1 ,«• ■ 4 •

Kada dabar volei- pa-

matu”.
laukia matyti laisva Lietuva ir 
tuojau tėvynėn sugryžti.,,.

— 27 d. liepos,buvo vietines 
Liętuviu parapijos pusmetinis 
susirinkimas. Noproszali bus 
papiineti svarbesni atsitikimai 
reikainose parapijos.
tono Lietuviu bažnyczia .stovi 
ant kampo Penn ir Slocum gat-

Kings*

via, 1910 ar 1911 m. abidvi gut
ves tapo iszbrukuotos. Užtapo iszbrukuotos. 
iszbrukavima gatvių parapija 
užmokėjo $939.23, o pagal tie
sas už bažnyczia nereikejo ipo- 
keti, tik už klebonija. 1

, Chicago. — Szv. Kryžiaus 
parap. bažnyezion (Town 
Lake). buvo insiluužiu vagys 
per szonines duris. ...

, .Zakristijoje yra dvi- geleži
nes szepos, (safe)., Szepu duriu 
rankenos nusuktos. Szale pa

of

rankenos nusuktos.
likta invairius plesziku imam 
kiai. u *
.. Matyt, ar juos kas pabaidė, 
argai buvo vėlu atpleszti sze- 
pas, j,ei viską paliko.. * ' ' r

Ui

Burdine, Pa.

f*

t

KUR BUNA?
Medžiame praneszti isz 

Lietuvos.

mate.
barszkiįio in duris Jr likosi in- 
leistas per slūgine, prisiartino 
prie duriu pakajaus, iszgii^dę 
maiszate ir rikąma ne kultos 
paezios. Ne klausdaipąs /lie
ko ponas’Vincentas inejo in pa 
kaju ir su gražumu paprasze 
savo skrybėlės.
landoje pajuto savo skrybėlė 
ant galvos ir puolante kumsz- 
cze isz virszaus. kelis kartus, 
jog skrybėle užslinko net igi 
barzdai; paskui pasijuto nu
tvertu, su staigumu iszstumtu 
laukan ir teip smarkoj nu- 
stumptu nuo tropu ant ulyczios 
ir gulinti kniupszczta su su- 
gniuždinta skrybėlė 
ant galvos igi barzdai.

Ir tegul kas dabar buna isz- 
mauingu isz to kas stojosi!

O tai buvo kaltas geradejin
gas vėjelis.

paczios*

gaus ir teip in saveIcalba:
— Hum, hum iszrodo ant lie

taus, o asz ne paėmiau 
naujos szilkines i 
hum, biriu, gal lietaus ir nebus, 
bu vejos debesius isZsklaide — 
juk jau buvo lietaus in vales! 
isztikro geradejingas tas vėje
lis!

Teip sau protaudiimas slin
ko ponas Vincentas tiesiog, nes • 
tuojaus permaino savo atyda 
apie geradejinguma vėjelio nes 
tasai geradejingas vėjelis im
pute jiam nuo galvos szilkine 
skrybėle ir tiesiok, per atvira 
langu inuesze inkepo tai stuba.

mano 
ękrybcles —

. Piktas ant neiszmintingumo 
žmonių; kurie laiko tokio vėjo 
turi atidarytus langus, inejo 
ponas Vincas in priemene na
mo, kad tam papraszytie savo 
skrybėlės.

, Tame laike jauna motore, 
pone tojo namo, no mažai nusi- 
dyvijo pamaezius pakajuje szil 
kine skrybėle, kuri inpuole per

<.. . t

- Po 21 metu 
šutai kaus gyvenimo atsiskyrė | langa.

— O — gi kas ežia do skry-Pernai 8U sz'iuom svietu (McĮrtą,, myli- . 
parapijoms apžiurėjo, kati pa- ■ 
darytu klaida.
lauti isz Kingstono Borough’o 
permokėtu pinigu. Praslinko 
keli metai tai parapijoms ko
misijai davė paturima* susjtai- 
kyti gražumu, be teisino, Ko
misijos prieszakyje buvo* p 

Czerneckis.
susirinkime
viena karta Raidas susiszauke 
komisijos narius; jiems buvo 
paduotas

ma pati Szimano Kuzp, kuri1 T Ii bele, žiūrėk ic tu ežia jiosios, —
Nutarė reika-

Raidas Dabar 
paaiszkejo, kad

Nes toje va-

su 
užkalta

Preke 50o.

drau-

Kur dabar buna Marijona, 
Magdalena,, Elzbieta ir Ona Po 
vylaicziutts, kurios priesz ka*- 
re radosi prie uŽburion
guves MariampOleje, o paeina 
isz Tarpucziu kaimo. Mes nu- 
liudiu toVai nežinome ar josios 
gyvos ir ar da randasi tonais. 
Meldžiame tėvams tuo jaus pra 
neszti. Teip*-gi pajieszkome se-

Jcvos, po vyrui Vaitukai-
tiene, kurios
Amerike: (t. S. 5)

Mr. Peter Povylaitis.
1202 E. Pine St.
Mahanoy City, Pa.

sers,
vyras gyvena

Pajieszkau savo szvogerid 
Simono Kavaliausko, paeina 
isz Suvalkų Redybos Naumies- 
czio apskr., 7 metai kaip ameri 
koi keturi metai atgal gyveno 
Vandergrift Pa. paskiau, iszva- 
žiavo in Philadelphia Pa. ir 
nieko "negirdėti apie ji nes mo
tore atsiszaukc isz lietuvos jei
gu kas žinote apie ji arba pat
sai atsiszaukite ant žeminus 
paduoto Adreso.

Juozapas Danilauckas
i 100 Lovel St. Vandergrift Pa.

Mano brolis Aleksandra Pra 
bulis, paeina isz Maskavos kai
mo ir gmino. Kas apie ji žino 
malonėkit pransezt. 

j Kast. Prabulis 
’234 Reed St.

Istorines Knygos
No. 1 — Padžiaus Nuskure- 

lis; Ingrabanas, 324 pus., 6x9 
coliu dydumo.

No. 2 — Kunigo Paslaptis., 
In Merika; Pakaruoklis, 220 
puslapiu. — Preke 35c.

No. 3 — Auksiniai Peiliai;
Dvynos Karalaites, 214 pus., 
6x9 coliu dydumo. Preke 25c.

No. 4 — Apie
Sunu Jurgi; Kapitoną Trunka, 
108 puslapiu. — Preke 25a 
ISSrTrisuskite $1.00 o gausite 
visas Knygutes per paczta.

W. D. BOCZKOWSKT - CO. 
9UHĄN0Y CITY. PA.

isz ginino! Kuznenu,,, Slabados |kąlbejo in save. — Jeigu mano 
vyras, kuris yra uszžiurus pa
rėjus rastu taje skrybėlė, galė
tu kažinka pamislint. 
sau leke isz kur atlėkė!

Tai pasakius iszmete skrybe 
le laukan per langa,

Tame kas tokis in duris pa- 
barszkino, o už valandėlės atė
jo slūgine pas pone ir pasakė, 
jogjcokis tai plikas ponas, pra- 

’ i vejas 
Jauna po-

parapijos,; paliko penkes rner-
gaites ir du shnus dideliam gai 

lesti jo, - __ ____ ,_r_____ _Velione įniro, 23 diena 
o laidotuves atsibuvo 27 Aug. 
Velione buvo gera pati sąvo 
vyrui ir myjema motina savo 

Lai jiaja
priyma in skaitlį savo- palai
mintųjų. '

, ... ----- < , --

GRYŽSZIU IN TEVYNIA.

* vaikams.
11

Dievas

paduotas koks tai popierius •
pasiraszymui; girdi, mes eisim , 
paklausti apie tuos pinigu,srtik ’ 
reikia tykiai, kad duhg kas ne- Gryžsziu iii savo namus,

Ik • >

Gryžsziu iii Tėvynė, .

Tegul

Kupcziauu t

(to 71)

Pliiladelliia Pa.

žinotu. . .Kiti komisijos nariai 
aiszkino pasirasze ant czysto 
popieriaus ir suprato, kąd.p. 
Czerneckis su paraszais eisiąs 
prie' Borough’d'valdybos',ir per 
statysiąs save parapijos inga- 
liotiniu ir ka girdesias, prane- 
szias visai komisijai.
slinko koks laikas; vienas ko
misijos nariu paklauso p. Czer- 
neckio, kaip su tais pinigais 
yra. Raidas atsake rtiscziai 
“eik ir žiūrėk, kad nori!™ Rau 
las netrukus, pranesza linksma 
naujiena: sako, gausim pinigu. 
Vėliaus parapionis 
kad parapijai
$387.11. Bet tuomi nesužsiga- 
nedinta. Gudresni parapionis 
pasirūpino gauti kopija isz Bo
rough’o valdybos, kuri liudija 
sekaneziai:

Parapija užmokėjo viso — 
$939.23.

Už klebonija reikėjo mokėti 
— $165.00. ‘ '

Borough sugražino parapi
jai \ $774.23.

Kur dar $387.12 — nežinia.

jtfes cžioii gyvenimas
Man nesmagus?

' • t i i , . , < | . t

Liūdna gyventi, czio^ai.
• Tikiu, bin}, nųrin tenai, ........

Pra-

sužinojo, 
sugražinta

rough’o valdybos, kuri liudija

Ponas Czerneckis ir kiti sako 
kad buvo prižadėta pasidalinti!
— fifty fifty, — bet kur, 
ir kada žadėjo — neiszaiszki-
na.
ja, kur yra

kas

Dabar parapionis tyi ine- 
, “resztas”.’

L. A. Bendroves ingai jotinis 
nekarta skundžiasi, kad Kau
las jam atkalbinėjo 
nuo pirkimo szeru L. A. ir tt.. 
“Vatstumader” su musu Rau 
lu?

žmones

Kingstono jaunimas nuo 
kurio ląiko geide vis gero var- 

Dabar vargoni- 
ninkauju ponas Sodieka. Ap
linkiniu parapijų kunigai ir 
vietinis klebonas norėjo pra- 
szalinti ji nuo vargonininkavi
mo, o vycziai ir parapijos ko-, 
mitetas stengėsi palaikyti, kai
po geru ir patyrusi vargoninįn 
ka. Mat, Scrantono prabasz- 
czius už ka tai piktas ant p. 
Sodeikos, dėlto ir vargoninin
kauti nepavelija.

Kingstono vycziai dabar dari 
glausiu kaltina Pittstono kle
boną, sako, —• 
vom susirinkimau1, tai, kun. 
Ka^ąkaitis sake, vereziau pri
imkite arsziausi Liuteronu ar
ba žydą su ilga barzda už vai> 
gonininkaj abi tik ne Sodieka! 
Potam dar iszbare ir 
isz sales namo.

gonininko.,

’i/r

kada nuvažia^

iszvare
Vienas vy-

■

Nors Tėvynė labi toli 
’ * < ‘ I " I

Gryžsziu in savo szali.
Iszsiylgau savo teveliu, 
Mylomu broliu ir seselių, 
Norints kelione, labi toli, 
Bet gryžsziu in savo szali.

Gal teveliu ten jau nebus, 
Ejsim lankyti ju kapus, 
Sveikinsim inoeziute, teveli, 
Apsakysiu! jiems savo var- 

Aszaros per veidą hires; [geli. 
Kad' musu tevelei nekalbos, 
Bus liūdna, bus ramu, 
Ir szirdies skausmu.

Gal namelio ,U,erupini tenai, 
Ant juju vietos bus pelenai,. 
Nesvajokim gryžt in tonais, 
Dirbkim isz vien czionais.

Dirbkim del laisvos Lietuvos, 
Kole mums nieks-neužstos, 
Kada Tėvynė laisva bus, 
Gryžszim visi in savo namus.

B. Tamoszaitis.

M,

sze savo skrybėlės, ka 
per Įauga innesze.
ne iszejo in priemene ir tare:

—Perpraszau poną, jog ant 
tuszezio tu^baeijiesi, nes asz ne 
žipodama, kenotai skrybėlė, isz 
meeziuu jig velei per langa per 
kuri ippuole nuo ulyczios.

Ponas Vinceritns pasiklonio- 
jb grąžei ir iszejo, nes norint 
gana dairėsi in szales, skrybe- 
įęs niekur ne mate, o kas navat 
įiiaųse buvo, jog arti ne mate 
jokio praeigio, kuris butu galė
jas paimt.

— O gal da toji pone ne isz
mete, — pamislino sau Vincas 
ir velei inejo in priemene.

Tame, 
plikis kalbėjo su ponia priėmė 
nioje, užėjo jiosios pats isz 
miesto ir isz tolo pamate, kaip 
isz jiojo namo per langa iszle- 
ke puiki szilkine skrybėlė.

— O — ho! Mano paeziule 
turi sveczia! — pasZauke su
kandės dantis, paėmė skrybėlė 
ir drebėdamas nuo piktumo in
ejo in pakaju* per užpakalines 
duris, nuo kiemelio, kad nu
tvert netikuse paeze ant karsz- 
to darbo.

Tai buvo toji priežastis, jog 
ponas Vincas ne rado ne savo; 
skrybėlės, ne jokio žmogaus ne 
•T

MAGDE. aAkt kaip man niršti gal
vą 1 libandkiau vi^vkiva maigoįimuji, 
trinkimu*, muilavimu* — ir viaka* ta* 
nieko nepaarlbijo nuo Cit liaunu pieta* 
Avinu... Man gfda net daro*i!tf

MARE. "Na, tai kam tau kę*t be- 
reikalingai! žiurik, koki* mano plau
kai grakun, Ivclnua ir žgfti. 0 tai 
tudtl, kad ai vartoju DUFFLES ln

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne M > Ar kve- 
ęiantjs vanduo? Ne!! RUF- 

rLES yra tai paprasčiausia

I

<< TŪKSTANTIS IR VIENA 
VIENA KNYGA” SUCZE- 

DIN0 PININGU.
■ t f - - A - - *—n . * .

Siuhcziu szirdingft padėka* 
vonia del redystes “Saules” 
už knyga “Tukstantią ir viena 
naktų,” kurioje radau kanuo- 
pui kiaušiu istorijų kokiu dą 
vo amžije ne esmių skaitėsi ir 
negirdėjas. ; Kada da tosios
knygos neturėjau, tai vakarais

. * ■ .t —« C - . J! —

ėjau po “spikizes,” pragerda-
vau nuo 3 lig 4 doleriu kas va-
. ' " « Halt ” '■ l

karas,, o dabar ta suezedinu ir
turiu namie puiku užsiėmimą 
skaitydamas ta ja knyga ir ne * L i «. • > • J ‘uemislinu valkiotis po kareze
mas trindamas alkūnes prie ba 
ro. Vėlinu kožnam nusipirkti
’ — , . .4 ▼ Ir i i . ~ ,

ta ja puikia knyga okožnaa tuT
retu linksma vakara namiei ! I . ■ . ’ . » įyf\ > -i 1 ■

skaitydamas teip puikes istori-
jes. Kiti klauso mano apakai-
tymu su didžiausia aįyda. Da 

s . . , i V') S v i U *1 .f » . <* > • {J ’f r V?

įtartą dekavoju redystei už pa*
dirbimą teip puikios knygos.— 
M. Baką. 412 ----- Str.

•W

♦ I1 i

(

kada pirmu kartu

T

■' .' " . . ’ * plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožj. O kas gal 1 - -a ▲   * _ —    ! . . * * t. » _ * 1 9 ¥• * 4 • * Si W »> a abut gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt

•'"i-'smngcsTrio UŽ č/stą neniežinčių'galvos odų? ••• *>*••
! RUFFLES
I panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
7 pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar-, 
I ėiais suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
j Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. KaštUOs tik 
! C * ' ‘ ‘ ~ * ___ -_ _
I pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekojė, tai

trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti

suvilgant galvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

$

•ft:

L IX

*

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekojė, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

1—*—o-.F. AD. RICHTER 6 CO., 316430 Broadway. New York*—|

-- -------------------------------------- . ......

0‘ 
IIJ

W. F. RYNKIEWICZIUS
. ------- NOTARIUSZAS------- - . . . .

PRIVATISZKAS BANKIER1US
233 - 235 W. CENTRE ST. MAH ANO Y CITY, PA. 

,.»r v-
Didžiausia Agentūra Siuntimo Piningu in Lietuva ir Kitur. 
Greitai ir Teisingai. Atlieka visokius Notarijalnus reikalus. 
Apsaugoja Natrius ir Naminus Rakandus nuo ugnes.
Del Draugyscziri pristatau visokius reikalingus daigtus, 
kaip tai Itukardas, juostas, karūnas, peczeczibs ir 1.1. 
Norinczius gauti prekes piningu ir kitu žinių, meldžiame 

nkreipts pas mane ant virsz-mineto adreso.
$---------- <--------- :----------------------------------------------------

Lietuvos Atstatymo Bendrove J

$

Pirmiausia ir Didžiausia Lietuviu Korporacija New Yorke
• * r ' * " ' _______________________ , ______ <

Lietuviu Atstatymo Bendrove pasekmingai vykdo sziu reikalu atlikimą:
Atstatyti Lietuva ekonominiai, sudarant dideli kapitula pramones (iszdirbystes) ir 
pirklybos (bį<n’m) varymui Lietuvoje. ‘ n

Padaryti Lietuva Ncprfgulminga nuo svetimu isznaudotoju, paimant visa szalies

1)

2)

3)
4)

pirklyba ir pramone in Lietuviu rankas.
( 1 Į 1

Pakelti Lietuvoje ąbelna gerove steigiant fabrikus, dirbtuves, laivu kompanijas ir tt. 
Pagerinti Lietuviu Gyvenimą organizuojant juos in pirldybos draugijas, surandant 
1" r’ V. k kA i. A *. 4 • * • ••• • i • *■ * * v * • • i i

' Vgolfas uždarbius,”palengvinant ingijiinaukes inrariluu, maszinu, gyvuliu,'javu įr tt.
Lietuviu Atstatymo Bendrove rūpinasi Lietuviu gerove Amerikoje:'
1)> Steigia Lietuviu Banka su Užrubežiniu reikalu (Foreign Exchange) Skyriumi 

piningu mainymui, siuntipejimu ir laivakorcziu paręlavojimui ir it.
2) Organizuoja Keleiviu Narna aprūpinimui keliaujunczįn in Lietuva ir in kitas szalis.
3) Padaro ir Paliudija Rejentalnas Dokumentus, pirkiino:pardavimo aktus, daliu isz-

joszkojiirius (daviemastis), iszgauna dokumentamb konsulo paliudijimus ir tt.
**' -k \ I . tl .A i. . ♦ I i I 'iij . .

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota ant $1,000,000.00, veikia sulyg 
valdžios užtvirtinto czarterio ir po valdžios priežiūra. Bendroves szeraii (aksijos) kaso
tuoju po $10 ir parsiduoda nemažiau penkių szeru vienam žmogui. L. A. Bendrovei 
pelnas iszdalinamas visiems szerininkams, isz ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indetu 
piningu. Prie L. A. Bendroves galimu prigulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrove steigia

. i

savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.
/ VISI DĖKITĖS PRIE LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVES! 

J. ' k' * ’ -i. *. * 1 • i A i w . <
. , . . 1 ' > 4’ ' • 1 1 ’ 1 ’’ f ’

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Ave,

Z'.-

Reikalaukite paaiszkinimu sziuo adresu:

New York, N. Y.



DirektoriusUgi- isz ko kontrabandai užr

Praszau Tamstos,T .^lede,

bu Iv i u 12 r.,

ves tcip-gi parsiduoda už tuks '20,000' pundu paszuku

Gu-TARADAIKA.

sako,
kad jis priešaingas

ka-i c

i

%

( 4

<1/4 illllIKiU J1V liv- 1 i • • 1 1 : •, .. . , kaip nesutveriniai slankiojo poprakeiktos brogos > . i • > • v. ; ••

Lai-
reikalu Nyko

susipažino Kli- nuo-

■ gi, .jog.

pradėta
Mu

ni turi duonos, o kiti neturi ne>
atsitraukdami duonos, ne gyvuliu, ne trobos.
Apie ta pra- Tikt»i f3nuolatinius

ir Emilei. Mahaaoy City, Pa.

»

t Inga.

taip ir dabar
Klimukds

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ
Ill

ežius nepriklausoma Lietuva. Mieli, aplaike sekanezia
mata nuo Z141 Washington Street, New York, N, Y.Tik musu

ro j

K

pradėjo reszt valcelius,

iOLl XVlLl0/4VVy V10VJU<W CVJ4 -I lUvl JUM, Iii vii* • •

Žinoma, mes pako War taip žiu uors 1<cIeta zodcl,u 111 J“8.
Sveikinurinie, bet kaip iszves isz kan-

M

pratimas.

vienas stengiasi ‘visomis pa,jie ji saugomis, kad tik atstaezius ne
priklausoma Lietuvos valstybe

t.

Kaimynius dra-

nieko ne prastes-
mes daiktus,nes 300 r.,•t

Jau suėjo 21: metai kaip Amerikos padare sutaiką su IszpanijaSunkei žmogelis dir- tam mes

CHICAGO, ILL.

00000005000000

f /

ne, iszsiylgom jus labai per

Regentą kur
pūkas ku virikiu Marijona, ku
ri tankei vieszino Klimuka ku- 
knioja, na ir teip abudu vienas 
kita pamylėjo.

kerszy-
nes

O ka vyrai?
Ar-gi tai negerai?

Gerkite kanodaugiausia,

Tamistai 
nuo

Vilkaviszkis, 25 Lįep. 1919 
Dabar sumislinau paraszyti

griūva, ir 
Pas

Naujai iszrasta spynele, kurt užrakinama ir atrakinama be rakto.
Ja galima užrakinti blio du

ris skrynute ar kita, ka o nežinantis paslapties kaip ja atrakinti niekad neat-

Sutrauka Rekonstrukcijos 
Darbo.

Paraižykite kas girdot 
ar brangus maistas

Klimukas da 
norėjo pora metu laukt, pakol 
prasigyveno o paskui 
ruoš, 
kubinias nes bijojo apie tai pa-

Klimukas; darbas rankosia su 
perkūnu ėjo, Imdavo prie Nuly

tai spragilas net birzgejo! 
kada važiuodavo

senovės 
kaip už-

savo
Musu sudegę na-

tuojaus ant adreso: PRACTICAL SALES COMPANY,
1211) North Irving Avenue, Dept, 28

nuolatiniais
reservo

“prieteliu 
pratimas.
jvius upas labai pakilęs ir kiek-

visai isz Lietuvos.
“ prieteliai\ * lenkai
mums drumsezia,

Jie sveikina isz 
szirdies.

Su augszta pagarba

puopa yra brangi, tik ne 
Pas mus viduti- 

nuo

Gyvenimas
Statom nau-

kad
ateivius,

22 d. senatas priėmė

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitvj žinių 

meldžiame kreiptis past

Henry J. Schnitzer State Bank ,

Tiktai
k nebera-

Su ja parvažiavo

ran-
Ligsziol

n

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma

ne pra
ėjo

tai pa
kauksime

Ge- 
Kuningo 

r,

, , , .............. ..

LAISZKAI ISZ LIETUVOS.

P-as S. Vaitonis Painesdalej

Fra-
• k

2

po supliekimui josios 189Smete.—Kur randasi du Amerikonisz- 
ki kareiviai? <

szlebr 
tu s s

GERIAUSIĄ ku kuriu džiaugMg Į»er 
I") fl If 1 11 1 f v'8' luotą, yra Likrn<«- 
lUvAlln ti« “SAUgE”. bkaiiyH

■ n IVrlI jaj i ir džiaugsis motyn*, 
tėvas n nuo, brolis ir p.itt«Its.
aut meto. Priek. tau gnus Puiku Kaktxloii.
W. D. Boctki«»ko-Co.,

„ -- ----- x •

Toji inaszlnele kiekvlvnam
Ruclkovtt 

einant pas burbori. 4. Slaptingu užraktu maszlnelo pinigams. Maszluele 
padaryta Isz drūtos, mlnksztos skuros ir užsirakina taip, kad sekreto nežinan- 

Sykiu su maszlnelo duodamo ir palszklnlmus 
Taipgi, jei nori pasinaudoti isz szito musu pa- 

___ j 25c. stumpomis, o mos tuojaus 
iBzsiiisime laikrodėli ir visas apraszytas dovanas. Pinigus užmokėsi atsle- 

Užsitikrlname, kad busi užgapcdlnb 
mc adgal. Pastaba Kas prisius visus piningus isz

Tada gyvensite ilgiausia.
* r.>/ 1 *

b tampomi
Pinigus

as, kitaip pinigus gražina- 
: kugszto, tam mes priedo 

Raszyk

o priesz vi- kaviszkio apskr. ir valscz., kai
šus rėkia, kad jie nieko nedaru, mo Szelmiu: 
Sztaį kad dabar nieko neklaus
dami lenda ir lenda, ir varo mu 
su kraszte visokias agitacijas

susipo- 
o butu ir greieziau pris

akyti po'nu i, jog ’nori’apsiįu- gailestis spaudžia.

BXTRA! EXTRA! DID ELIS PASIŪLYMAS
O Laikrodėlis 4<Roskope Patent

7 
ezeverikaj geresni 150 r., prus- Prlę daiktu duosime auksuotus marszklniu rankovėms guzlkus, 
teSni 100 r., czebatai ilgi 300 r.,

Tukstanczius doleriu žmones 
praleidžia laikrodėliams, o no 
turi isz ju jokios naudos del 
(o kad nežino kokio laikrodo- 
liai yra goriausi. Visu goriau- 

”siu laikrodėliu yra “Roskopo 
Patenl”. Szltas laikrodėlis 

|Jau žinomas visame pasauly- 
Ije, o kas ji insi'gyjo, tai jau 
Į visam gyvenimui.
Ima naudoti darbe ir szventa- 
' dicnlams. Gražiai ir tvirtai 

padarytais tyrais nikeliniais 
luksztals, stipriais nikeli
niais viduriais, teisingai su
statytas taip, kad nesuvellna 
nei paskubina no vienos mi
nutes, toks lalrodclis ver
tas mažiausiai $10.00 bet mos 

r del supažindimo visuomenes 
su tuo laikrodėliu per trum
pa laika nutarėm pardavinė
ti iszdirbystos loszu kaina, t. 
y. tik po $5.45. Prieto duoda

mo DYKAI 4 naudingus daiktus:

Sykiu su spynele duodamo ir isaiszkinlma kaip ja reikia atidaryti: 
3. '; Naujaip iszrastas inrankis plaukams kirpti, 
vyrui labai reikalinga, nes sutauplna pinigus ir laika, kuri reikia 

4. Slaptingu užraktu maszlnelo pinigams.

tls jokiu bud u jos nOiitrakins.
kaip ja atidaryti ir uždaryti. __ _____
siūlymo, tai nieko nelaukdams prsusk mums

Blszevikus jau baigiame vyti
• • • tt • i

prietejiai”

arielka, ne no-

kaima be jokios prežiuros, jog

. lemi mano gentis.
trybes, tai gglį tarp musu ir asz Agota Czeplęvicziene jusu 

kilti dideliu nesu- sesuo, tave Onute ir szvogereli 
Pas ,musu l$ąrei^ į*. vįg^ vėlindami sveikatos ir

1. Storai auksuota laikrodėliui retežėli;
Ji padary

ta isz žalvario ir gali užtekti visam gyvenimui.

rakins.

mo, 
Fonas kada važiuodavo in 
miestą, tai jau jokio ne imda
vo už važnyczia kaip tik Kli
muka. 'K

Mėgo visi baudžianykai: ba 
buvo teisus vyras, no vieno ne
šk imdavo priesz poną, savo 
dirbdavo, kitu ne paisydavo, o 
mokėjo ir ant skripkos grayti 
smagius valcelius ir 
tancius, jog būdavo 
grajindavo, tai ant net paezios 

Tiktai ki-kėjos kilnodavosi.
ti bernai ne labai jin mylėdavo 
jog ne eidavo in karezema ir 
arielkos ne in burna ne įminė
davo, o jeigu katras kalbydavo 
kad iszsigertu stikleli, tai pa
sakydavo.

— Dėkui už 
riu tosios ; 
gert, kuri mano teveli isz svie
to iszvare: Tegul jia velnei!

Būdavo kada in miestą nu
važiuodavo ponas su

v v- * . 11tai vis užvažiuodavo pas poną

vyrui viro uvr suves kuvu, Ka
da jiojo ne būdavo iiamieja, ge 
re pieną, pirkinėjo kringelius 
ir bulkas; visztos ne spėjo kiau 
szini padėt, tai tuojaus kepo 
sau kiauszinionia su dideleis 
laszineis spirgais. Mergina dir
bo, ka norėjo užtai ir gyvulei 
pradėjo nykt.

Pono kartu Klimukas dęl 
jiosios prikiszo nepriežiūra, 
nes tas buvo ant niek, padare 
pora kartu ir tas nieko nema- 
czino. Atėjo ir barnis tarp 
jųdviejų o ir kaili gerai iszpe- 
re, nes vis artt^tuszczio. 
rai priežodis suiro:
savo o velnias prieszas daro! 
Marijona kaip nuo ryto snuki 
atidarydavo tai lig vidunaktei 
ne uždarydavo: barnei keiks
mai ir musztynes be galo. Tu
rėjo ir pora kūdikiu, nes tie,jei

MJi
"i

silaikys, 
Jeigu ne gers fyjetu-vys?.

Tverkite kljubus,.
Daugiau gėrimo bus, 

Tada be laisnu szinkuosite, 
Gersite, kiek kas norėsite.

bet, žinpma, dftr vis dfcumsczia, szpulaite siulu in maszina 10 
r., svaras vijnti 10 r., kviecziu 
90 r., svaras duonos 50 kap. pi- 
rago 150 kap. svaras cukriaus 
10 r., mažas butelukas sznapso 
25 i-., centnaras 
arklys 2,000 r., ir 3,000 r., kar-

Kam toji blaivysto?
Tai tik durnysta!

Juk be girtavimo negali gy
vent.

Ant to žmogaus sutvertas 
i kad gert.

Juk girtuokli žmonis ' I » t

Cziuot.
Nes yla isz maiszo jszlindo, 

ilgši ne duravo. . •
Sztni karta abudu, ponas su 

ponia buvo miestia ir Kada Kli 
mufis priesz Marijonu prisie- 
gavo, jog kitos ne ims''tiž pa
ežiu kaij> Marijona, stove,įo po- 
pin už duriu kuknios ir girdė
jo apie tuosius prižadėjimus, 
O kęid pone buvo gera, pasakė 
ponui ir prasze idant ne gintu 
Klimukui apsipaeziuot.

Užsimislino ponas truputi, 
bagiam gaila buvo Klimuko 
niro saves atleist, o po teisybei 
pdr 12 metu isztikimui tarna
vo tai liepe kaimo apimt atlie
kama gaspadoryste su 30 mar
gu lauko, na ir atsibuvo puiki 
veseilia prie kurios pati pone 
prisidėjo, ba davė dvi karves, 
pora arkliu dvi kiaules ir tris 
pusrnetelius, ketures visztas su 
gaidžiu. Gavo isz dvaro ant 
cielo meto javu paszaro del gy
vuliu, ir ta viską, kas yra del 
gaspadoriaus reikalinga.

Jeigu Marijona butu buvus 
kaip kitos moteres gera gaspa- 
dine tai butu buvia kas kitas. 
Jeigu namie niekai ir tingine 
boba, tai giaro nebūna nieka
da. Marijona kaip buvo isz 
miesto, tai ir save už ka geres
nio laike ir iszaugszto žiurėjo 
ant savo kaimininku,
kalbėdama jeigu proszali 
turėjo visada lupa patempus, 
kaip kokia jegainastiene. Prie 
darbo turėjo per kieta sprandu 
o rankos ir kojos ne miklios. 
Isz pradžios ketino abudu dvie 
ja apsieiti ir apsidirbti nes 
kaip Klimutis vienu ir antra 
karta patemino karves ne mel- 
sztos, ir jog pats turėjo prie to 
darbo imtis labai jam szirdi su

net Klimutis apsiverkdavo žiū
rėdamas ant savo vaikelu, o 
Marijona niekiau su jeis apsei- 
tinejo negu moezeka. 
gaspadoryste, ba ka Klimukas 
uždirbo tai jiji pradirbo; kad 
pasipuoszt ir suėst.

Jaw tai teisybe, jog žmogus 
kantriausias ir darbsziausias, 
kaip tufi nieksza boba tai rau
kas nuo darbo paleidžia, visai 
apsileidžia ne žino ku pradėt, 
galvoja dūzgia kaip malunia, o

‘ ‘ ‘ , Sto
josi, -r-, gi, jog- Klimukas, ka 
jjaurinosi. arielka, suėjo su sa
vo kurnu ir kaip pradėjo apie
saVo vargus ir bedas skunstis, 
:eip; užėjo iii karezema ir ant 
;u ergeliu i^zsigerc po pora 

stiddeJiiL..? ' Klimilkui smagiau 
pasidarė, parėjo pąmon ir isz- 
jere paezei kailj. Nuo tos die
nos kas kartas eitinejo in kar- 
ęzema ir teip priprato prie geri

• [ ' • Į ' • "t ' f

mo, jog kas diena buvo girtas. 
Pardavė kurViskas dingo, 

ves ir kiaulias. Arkliams per 
skūra vos kaulai ne lindo, 

k . 4 f I

Klimuka griuežia persimai
nė ant peklos. Tarnaite iezejo 
□a neturėjo ka valgyti; vaikai 
klykė nuo bado; Marijona kaip 
pasiutus sžukavo.
dainavo pusgirtis, grajino ant 
skripkos valcelius arba keike 
boba ir kaili pliekė.

Cielas kaimas gailėjosi gero 
žmogelio, jog pavirto ant gir
tuokliaus. ‘ /

Net viena diena, kada Kli
mukas sugryžo isz karezemos 
gerai užsitraukiąs paėmė skrip 
k a,
Marijona perpykus, isztrauke I 
jam isz ranku ,meto in asla ir 
su kojom sutrempė. Klimukas 
baisei perpyko;/ iszpore bobai 
kaili ir nuėjo in karezema kad 
užpilt savo vargus. Gere tiek, | 
jog ant galo szinkoris iszmete 
jin isz karezemos ir duris uždą 
re.'''

Vėžliojo Klimukas namon 
sviruodams in szalis,
damas .bobai užmuszimu, 
kojos susipainiojo, virto užmį-

spaudo ba vargszas bijojo kad 
karveles nenueitu ant niek, o 
pats turėjo laukia dirbti, tai 
priėmė mergina ant tarnystos 
prie namines bobos ir prižiūrė
jimo gyvulėliu, o ant pradžios 
gyvenimo tai jau yra per sun
ku, užlaikyti mergina.

Tuojaus Marijonai ragai pra 
dėjo augt.
bužius padovanojo merginai, o 
pati pradėjo devet miestiszkas 

ir kaip kurkė pasipu- 
kraide po kiemą. Ant ga

lo ant to parėjo, jo 
norėjo dirbti, no virt Klimukui 
valgyti.
bu aut lunku, tai volei vėže ak
menis ant plento ir da pora die

Mielinate vyruezei, jog czio- 
nnis ne yra pabažnu ? 

Yra čzion gana tokiu žmonių, 
Yra tokiu> ku nieko daugiau 

nenorėtu, 
Szventa Evnngelije 

huolat skaitytu.
Ne rieke už tai pykt, 
Tik reikia, pagirt,

Bet ne sztuka Evangclije 
skaityt,

Reike ir viską ta iszpildyt, 
Jeigu ka paraszyta nepildy

sime, 
Tai vcidinaincis busime, 
Ir po smert dangaus neregė

simo.
Ne viena duona gyvi busite, 

Ne isz vienos Evangelijos gy 
vuosite, 

Reike vest dora gyvenimą, 
O del Dievo bus užtektina,

Apie tai bus gana, 
Ba nebutu galo niekada.

i grei- 
cziait mato, 

Nereikė pamest to amato, 
Gerkite visada,

Kad pasitaiko proga.
Ant radynu,

Ant kriksztinu,
Ant sugertuviu, 
Ant vestuvių.

Ir mimirusiain buteli indės, 
Ba kaip in ana svietą keliaus ? 

Jeigu butelio no turės, 
Tai ne szventas Petras nereges.

Mieli., gavo laiszka isz Lietu
vos nuo. giminaibzio Pi Žemai- 
;czio, Lietuvos kareivio, 
szkas skamba’ sekaneziai: 
Mielas Dede!

Asž, Petras Žemaitis, gyv.

Lietuvos iszgamos, kiekvienas 
žiuredumas in /1 gatdų kasner 
Ii. ’ ’ Praszau Tamstos,T .^ledc, 
praneszti kokia nors žinute Lie 
tuvon, apie visus gimines1 ir ju 
antraszys. Mes labui visi Tilnis 
tu pastigome ir laukiame par
važiuojant Lietuvon.
szau paraszyti Emilei, kad ji 
man atsiustu nors 20 rubliu.

Asz dabar bunu Kaune. Mor 
komojoj Komandoj, bet tuoi- 
jaus bus kvotimai in oficieru 
mokykla, tai jeigu iszlaikyšiu 
kvotimus, tapsiu karininku.

Sudiev! Pasiliekame visi 
sveiki ir laukdami isz tamstų 
kogreieziausios žiniutes. Mano 
sesuo,k uri buvo priesz kare 
Maskvoje, birželio 1.0 d. parva
žiavo ir labai nulindo 
dus namu.
taippat jos vyras A. Sziaueziu- 
nas. Jie sveikina isz visos

tauezius rubliu, avis po 100 r., 
žąsis 25 r., svaras sviesto 10 r. 
žodžiu tokia nesvietiszka bran 
genybe, jog negalima ne apra- 
szyti.
Amerika,
ir ar darbai eina ir daug uždir
bai.

Su Diov, įnylomi gentis, dau 
giau neturiu ka raszyti, o kaip 
gausiu laiszka nuo jus, 
raszysiu daugiau.
greito atsakymo.
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Kvailiu ne reikia jieszkoti. 
Visur greit gali rasti, 

Keturi vyrai iszsigiart norėjo, 
Bet savo miesto gauti negalėjo 

Ant visko rodą davė,
Mat iii užrubeži steito nusi

davė.
Kad trauke, tai trauke, 
Ir pusėtinai iszsitrauke, 

Kada isz karezemos iszejo, 
Valgyti nenorėjo.

Užėjo in viena budeliu 
Ar negaus kokiu dostfręlia, 
Mat valgyti baisei norėjo, 
O vyruti piningu neturėjo.

Ir ka padare:
Su mesa bėgt pradėjo, 

Bet savininkas apsižiūrėjo.
Viena girtuokli nutvėrė, 

Palicmonui padavė.
Vagyliu in koza nugabeno, 
Kur piiikia nakvynių gavo. 
0 ka, desžiiDfihia užmokėjo, 

Norint gana nenorėjo, 
O vienas jau prtejtr negalėjo, 

Puolė iii koki žolyną, 
Badai in meszlyna, 

Pradėjo vargszas putot, 
Ir riauksdt.

Likusio nežinojo ka daryt, 
Pradėjo in burna varyt,

Mat, tai geriausias būdas vis 
ke užgesina,

Kada girtuoklių,$įdurius vis 
ke degina.

į Na, ir badai , greitai iszsipai- 
niojo,

Ir szeip teip, namon parvež
tojo.

Ko varške, o dabar tarnauju 
Kaune Lietuviu kariuomenėje, 
siuneziu labu dienu 
isz Kauno ir linkiu nuo szir
dies sveikatos ir geriausios klo 
ties Tamstos darbuose. Tams
tos tėvai gyvena po senovei 
Vuitkuszkiuoso, bet žada atsi
kelti in Kovarska. Musu vi
sas kiemas sveikina Tamsta ir 
Tamstos tėveliai ir praszo at
važiuoti Lietuvon, nes jau jie 
perseni, o žeme svetimose ran
kose netaip prižiūrima kaip sa
vose, taippat ir“hamai.
su namai per didžiąją kare bu
vo sveiki, bet dabar bolszevi- 
kai sudegino, __________
isz Lietuvos.
szau praneszt seserims Anielei 

TeVas Navoszins- 
kas prasze, kad tegul atvažiuo
ja sunai, neš jis nebegali vie
nas suvaldyti žemes; jis apsi
vedė su pas ji tarnavusia senai 
mergaite, bet ji labai isziniii- 

Mes visi esame sveiki, 
tik žinoma, jau senatve 
virszu ima.
mai, klėtys ir gurbai ir viskas 
kas buvo juose. Dabar pali-kas buvo juose. Dabar pali
ke be pastoges, r ubu ir ukiszku 
padargu labai esame nuliūdę. 
Asz su broliu tarnauju kariuo
menėje savanoriais ir tėvas no
riai mus iszleido, kad atpta-

go ir teip knarkęs, jog garsas 
kaime atsimuszincjo. , /,

Stanio laike sugryžinejo po- 
nits išz miesto, vos pro karčze-Į’ 
nki pravažiavo, .arklei pradėjo 
prunkszt ir net in šzali nuo ke
lio meteli. Ponas liėpe važny- 
cziui sustot ir pažiūrėt, kas gu-

# | ‘ < '|Y,

Ii ant kelio. /
Važnyczia pažino Klimuka 

ir kad ponui ’įiašakė, jog tai 
jis, nuszokd ponati nuo briezkos 
su pagialba važnycziaus, inde- 
jo in briczka'ir parvežė namon 
in dvara/

(Toliauef Bus.)

Petras Žemaitis.
Kazys Matelis, Roseland, Ill. 

gavo nuo savo tėvu isz Savic
ku sodžiaus, Skemoniu parap., 
Ukmergės apskriezio, Kauno 
red., laiszka, kuriame raszo:

Tėvas ir motina ir brolis Po
vilas sveikiname tavo Kazimie 
rai, tik nežinom, ar esi dar gy
vas ir sveikas. Per tiek ilga 
laika bai iai pasiilgom. Gyve
name ten, kur gyvenome. Visi 
esame sveiki, 
musu toks pat.
jus romus, dokui Dievui dar 
turim kumele, ir dviegi kume
liuką, ir karve, ir telyczaite. 
Džiaugiamės, kad dar iszture- 
jom, o kaip iszturesim toliau, 
tai nežinom. Naujiena daug 
yra pas mus, apraszyt sunku.

O dabar asz Jonas Gavėnas 
su savo drauge ir vaikais svei
kinu szvogeri Kazimiera. Gy
venu Untakszcziu dvare, 
davoju puse dvaro.
griuvo visokios bėdos, visokios 
kares griuvo ir dar 
nežinom, kosulauksime.
mus žmones visaip gyvena,, vie

Iszvaryti isz namu anie bied- 
ni iszkrįke kaip bites po svietą 
vaikszczioja ir duonos praszi- 
neja — ne duriu negali užda- 
ryt. 
visur lyginį, 
ne cienia — rugiu pūdas 
150 rubliu ligi 200 rubliu. Ne- 
turineziam sunku gyventi. Vis
ką valgo, szaknis ir žoles. Sun
kus yra padėjimas, Dievas ži
no, ko sulauksime. Dabar su
dieu, pasiliekam visi sveiki. 
Lauksime nuo tamstos groma- 
tos, tada daugiau naujienų pa- 
raszysime. 26.6.19.-—

Jonas Gavėnas.
Juozas Vaszkelis isz Detroit, 

gro-
Agotos Czeplevi-

daug cz*eues *sz Suvalkų gub., Vil

gero pasivedimo svetimoje sza- 
leleje. Duodam žinoti, kad jau 
leidžeme ketvirta laiszkeli ir 
jokios žiluos nuo jusu negavo
me.' • Nežinom, ar jbs gyvi ar

• »■ 1 1 i 1 ■

3: Pardavimo 
prunesza, kad artilerijos de
partamentas tarias parduoti 
visas likusias vatos paszukas, 
kurios randas tame (lepartmen 
te. Ju iszviso esama apie 450, 
600 pundu paszuku szoviniams 

inatra-
sams ir 50,000 baltintu paszu
ku.

Fed. Reservo Bordas.
berną torius W. P. G. Harding 
savo kalboje Rugp. 22

uždraudi
mui siuntiniu Europon, 
daugi mes turime atgauti 10,- 
000,000,000 skolos$, kurios at- 
mokejiinas priklauso nuo Eu
ropos industrialio atgaivinimo 
mes turime Europai pagelbėti, 
kitaip mes tos skolos neatgau
sime.

Emigracija. Prancszime isz 
Winnipego (Kanados) sakoma 
kad kolonistai isz Suvienytu 
Valstijų nuolat eina in Vaka
ru Kanaila. Iszeiviu skaiezius 
auga kas menuo nuo pat pava
sario.
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IKad užbėgti už akiu galian- 
cziam iszkilti nžrubežiniu sza- 
liu pasiprieszinimui, jei alieji
niu žemiu nuomavimo legisla- 
cija iszleistu instatymus 
neprileisti prie tu 
Rugp.
Smoot’o pataisa nuomavimo bi 
liu, kad svetimtaueziai su tū
lais apribavimais galėtu 
moti valdiszkas žemes.

Kares Departmentas, 1 Sek
retorius Baker nesenei kalbeda 
mas iszsitare, kad demobiliza- 
cija laike ežios kares toli pra
lenkė ta darba, kuris buvo ve- 
damamas laike Civiles kares 
arba laike kares su ispanais.

2. Isz Cliir, ‘ Generolo ofiso 
praneszama kad Medicinos de
partamente pradėta veikti, 
kad armijos Nursiu skyrius vėl 
susiorganizuotu 
pamatais ir reservo nursoms 
visuose stotyse duodama pro
gos insiraszyti in 
skyrius.

Jau turime ir galime tuojaus 
jumis iszsiusti.

LIETUVISZKAS
SAPNINYKAS

Arba iszguldimas Sapnu 
205 Puslapiu — 310 Paveikslu. 
Tiktai 75c. ir mes užmokame 
nusiuntimo kasztus. Prisiuskit 
75c. o tuojaus gausite knyga 
per paczta. Adresavokite:

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY CITY, PA.

I

Dideli* Dirbtuve reikalauja pardavėja 
drapanų, panczlaku, szleblu, jcklu ir 
del pardavimo marszklniu, apatiniu 
andaroku. tlesog In namus. RaszykUe 
o gausite sempcllus dykai. Madison 
Mills. 603 Broadway, Ne^rYork City.
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teip ilga laika, neaplaikydami 
jokios žinios nuo jus. Dabar 
klausime, kur yra tėvas Fran- 
ciszkus,. ar jisai gyvas ar ųe ir 
jojo brolis Juozas.

Naujienos pas mus tokios: 
karas da vis nesiliauja, khip" 
siautė teip ir siauežia; vienam 
kraszte truputi apsimalszįna 
tai kiturti vėla prasideda. Bran 
genybe baisei dydelo, vos gali
ma pragyvent, geresnes drapa 
uos kasztuoje 500 r.,

marszkone 150 r.

a

Tik $5.45
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— Vakacijos pasibaigė ket
verge.
mokslo.

— Pancdelijo
Szv. P. Marijos.

--- Zofijc ivuvnuuvn.uvv, 
“Saules” sokretorka iszvažia- 
vo ant savo metiniu vakaeiju.

— Pirmutinis Pennsylvani
jos Lietuviu seimas kuris atsi
buvo panedeli buvo pasekmin- 
gu-

Vaikuczei sugryžo prie
kad
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Užgimimas

Rutkauckiute

kelti kaip kurie visiems žinomi 
triukszmadariai, bet matyda
mi kad nieko nepadarys aplei
do salo. •

Nemalonu pažymėti
tarp tu triukszmadariu buvo 
ir Mahanojaus žmones — ma
nydami, gal, kad tai czion juju 
“parapijos” mitingai.”

— Pažymėtina Xad tasai 
daugiausia rėkti norėjo ir ban- 

triukszmus daryti,
Lietuvos labui ne cento 
davės!

dc kuris
nėra

i'... *
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Ant seimo suvažiavo 453 
delegatai isz visu szaliu Penn
sylvanijos. Seimą atydare kun. 
Valaitis isz G i ra rd v i lies iszaisz 
kydamas tyksla tojo susivažia- 
ViniO. J Qr/ri ii V t n vvrinimvhp
isz sekaneziu: 
Szlikas, Philadelphia; 
prezidentu J. Zaniauskas Ma- 
hanojaus; Sekretorius T. Szei- 
mis New York; pagialbininku 
Juozas Karalius isz Mahano- 
jaus. Kun. Laukaitis isz Lietu
vos apsakė dabartini padėjimą 
Lietuvoje ir kaip reikia szelpti 
tenaitiuius musu tautieczius. 
Toliaus nutarta keliolika rezo
liucijų prieszais bolszevikizma 
rusus, lenkus, 
kos pasiuusti popiežiui, 
dentui Wilsonui, Lietuvos pre
zidentui Smetonai, 
Zukauekui ir kitiems. Nutarta 
uždėti paszelpines stotis 
nam dydesniam miestelije, kur 
rinksis maistas, drapanos ir ki 
toki reikalingi dalykai kuriuos 
siuns in Lietuva, 
suvažiavo apie 
Laike apsvarstiinu be pasiprie 
szinimu neapsiėjo, daugelis de
legatu apleido posėdi, 
atsibuvo koncertas ir 
užsibaigė.

Nesuprantama kur 
tokiu žmonių akis ir kur jie ir 
kas juos augino! 
nieko savo tėvynei,
jai jos, tai nors, rodos, nekliu- 

kurie dirbo ir 
naudai

Neaukauji 
iszsižade-

Iszrinkta vyriausybe
Prezidentas M.

Vice-

»
Telegramai li- 

prezi-

generolui

kož-

Ant seimo
20 kuningii.

Vakare 
seimas

Pennsylvanijos
Lietuviu Seimas
Mahanoy City, Pa

Laikytas 1-ma diena 
Rugsėjo 1919.

Seimo dalyvavo 453
i vairi u Pennsylvanijos 

valstijos daliu, 
jas buvo iszrinktas 
advokatas isz Philadelphijos, 
jojo pagelbininkas j. Jonas Zar 
nauckas isz Mahanoy Citv, Pa. 
Sdrret oriai 
studentas ir 
Kingston, Pa. Ta nutarimu 
szie ypatingai pažymėti n is.

1. Rezoliucija reikalaujanti 
pripažinimo kuogreieziausiai 
Lietuvai nepriklausomybes.

2. Protestai priesz lenkus, vo 
kieczius ir įvairias Rosi jos par-

norinezias 
sau Lietuva.

3. Szelpti Lietuva per 
tos Fonda ir 
žiaus skyrius po T. Fondo glo
ba.

4. Lsznesztas 
tiems, kurie jokiu budu negel
bėjo Lietuvos.

5. Pageidaujama kad lietu
viu vietines organizacijos su
rastu budus iszgclbejimui lie
tuviu isz sulenkejimo czionai 
Amerikoje.

6. Remti lietuviu bendroves 
kaip tai pav.
rikos pramones Bendrove ir 
kitas.

Tai ir visi svarbiausi nutari
mai boto da nutarta pasiunsti 
telegramas Szv. Tėvui, Lietu
vos prezidentui in Kauna; Lie
tuvos misijai Paryžiuje, o Suv. 

,Valstijų prezidentui.
— Seimas buvo vedamas la

bai tvarkiai. Triukszrna bandė

delega
tai isz

tijas

Seimo vede- 
p. Szlikas

.Juozas Karalius 
Tarnas Šeini i s isz 

rr........i

pasisavinti

Tau-
per L. R. Kry-

rr

papeikimas

Lietuvos Ame-

lietu-Pennsylvanijos 
seimą galima pavadinti

dyk kitiems, 
dirbs toliau Lietuvos 
taip sunkioje jai valandoje.

— Nežiūrint in sziuos tan
kumus 
vi u
pilnai nusickusiu.

Svecziu ir delegatu priėmi
mui buvo surengta du vakaru- 
teatras, prakalbos — pirmu 
vakaru, koncertas ir prakalbos 
antra vakaru.

Antru vakaru kalbėjo Lietu
vos atstovas Gerb. Kun. Kanau

Nepapras- 
papa-

ninkas Laukaitis.
tai daug idomiu dalyku

Žmones su didžiau- 
idomumu klausėsi iki 12 

Auka sudėjo ta va-

inteike

kaip tai

šakojo, 
siu 
nakties.
k a ra Lietuvos reikalams $700
(fi(‘į)tynis szimtus doleriu.) Ma 
Hanojaus lietuvaites 
jiam puiku rožių bukietą.

Pažymėtina taip pat kalba 
p. Czesnulio — Aiszkino, kad 
galima szelpti Lietuva netiktai 
aukomis, bet ir prigulint in 
Lietuviu bendroves

Li<‘tuvos Amcrikos/pramones 
B-vc.”

— Pennsylvajuios Lietuviu 
Dienos, su vakarais nepraeis 
be dideles naudos 
vietiniam lietuviams.

— Jojo atsiminimas žadins 
karszcziau darbuotis Lietuvos 
tėvynei labui visuoinene-gi pa 
mate kad ir maineriai turi tė
vynės meile, nori darbuotis ir 

nau- 
— Mainerys.

< 4

vakarais 
naudos ypatingai

dirba savo tėvu 
dai.

žemelei

SHENANDOAH, PA,

— Kada keliolika moterių 
rinko anglis senam bruste, štai 
ga nuslydo dalis kalno ir už
griuvo visas. Ant riksmo 
moterių subėgo daugelis žmo
nių ir pradėjo gialbet rnotere- 

Pati Jurgio Kalėdos li
kos daugiausia sužeista, kuria 
isznesze isz brusto apmirusia.

— Per valgima sugedusios 
mėsos Leonsa Zlotui k, 
vaikas mirė, o penki 
apsirgo pavojingai’.
mėsos likos nusiunstas iii Har- 
risburga ant isztirynejimo.

— Po trumpai ligai mirė 
lenkiszkas graborius Jonas Na 

Paliko paezia ir kelis vai-
k

visas.

les.

ja. 
kus.

5 metu 
sanariai 

Szmotelis

DIDELIS BALIUS!

NoprigulmingasLietuviu 
Kliobas isz Tamaques 
dideli balių 15ta. 
ant Liberty svetaines,
dės 8 fit valanda vakare, 
mos kliasos orkestrą, 
ga vyrams 35c. moterems 15c. 
Nuoszirdžiai 
atsilankyt.

Apie priderystes 
szeimyniszko 

gyvenimo,
o e e e mb m

I ▼

Vaikai, kurie jau lanko mo
kykla, pargryže namon privalo 
but nuo tėvu klausiami kiek 
iszmoko mokykloj, kaip einasi 
jam mokinimasis. Ypacz tėvai 
vakaro privalo peržvelgti 
darbu savo vaiku mokykloj 
atlikta;,jeigu ana ras geroj 
tvarkoj atlikta gerai, tada ma
tydamas, kad jo vaikas, arba 
mergaite rūpinasi savo parei
gas atlikinėti kuogeriausia tai 
knygas ir 
visada tvarkoj ir 
laiko, 
kykloj gražiai, bet jeigu prie
szingai, tada privalo gudriai 
klaust kudykio ka sako apie 
mokintoju, arba mokintojas. 
Jeigu mokintinis ar mokinti
niu peikia mokintojus tada ži- 
nokie teve, kad tavo vaikas el
giasi mokykloj blogai kad žiop 
liai, nieko netemija ir nesirū
pina savo užduoti gerai atlikti. 
Geras mokintinis niekados ne
peiks savo mokintojaus, o 
prieszingai, da girs ji levams 
savo kadangi 
ir butu bar gus, nuožmus 
pave izd i ngo 
kad nebaus.
tėvai, jeigu ju kudykis parė
jės isz mokyklos pasiskundžia 
kad jį mokintojas baudė 
ton pasakyti, 
dovanai nebaudžia, 
ypacz “mama” rugoti ant mo-

o savo

privalo

visus daigtus savo 
szvariai už- 

supras kad elgiasi mo-

arba

savo

mokintojas kad
, gero 

n i e-mokintinio
Labai blogai daro

4 (

, vie- 
vertas buvai, 

pradeda, >
J

mama 
kintojaus, o savo “melagi 
glostyt, glamonei ir t. t. Tokiu 
savo pasielgimu vėl soja pik- 
tybias in jo duszia, tvirkina ji 
ir toks niekad neiszmoks ir pa
siliks jaueziu. 
gudresniais, 
“melagis,” 
siduot prigaut saves; 
neprivalo nįękad užtarineti ir 
apgailėsiant kad jos kudyki 
baudžia, nes jeigu pati blogai 
parengė ji ant mokintinio, mo
kintojai turi su pagelba baus
mes pataisyti motinos klaidas, 
ko kiekvienai dorai motinai 
prider gedintis. Tevaą-gi pri
valo kaip jau minėjau peržiū
rėt vaiko knygas ir 
jeigu ten 
szvaruma

1 1

i <

Tevai turi but 
negu j u vaikas 

turi suprasti ir ne
moti na

1

7

rasztus, 
randa tvarka ir 

gali suprast darb- 
szuma ir paveizdinguma moks
le vaiko, po tam privalo isz- 
bandinet, jo protiszka pajieg- 
luma, klaust szio-to, jeigu ma
to jo nepaikuma, ka veik gali
ma suprasti, privalo tada pa
rodyt vaikui, jog esą užganė
dintas, pagirt ji, bot jeigu bu
na prieszingai, nupeikt, suge- 
dint, o reikale ir nubart,

o teip te-

5

pa-
gazdint su rimtumu
vams besielgiant
ir isz pradžios blogai mokintu- 
si, su laiku pasitaisys ir steng
sis savo užduoti atlikinėti pa- 
veizdingai gerai.

Tėvai teip-gi neprivalo pa-

vaikas kad

rengia vesdinoti mokyklai savo pri- 
Rugsejo

Prasi-
Pir-

Inžan-

kviecziame visu
Į

Komitetas.

Ant Pardavimo.

Labai pigei, stuba Tamaqtih, 
Pa., priežastis pigaus pardavi
mo kad savininkas iszvažiuoja 
in kita miestą. Atsizaukite po 
No. 326 Orwisburg, St. Tama
qua, Pa., arba
St. Mahanoy City, Pa. (to 72)

532 W. South

deryseziu kaslink mokinimo 
vaiku szvento musu tikėjimo. 
Patis privalo, ypacz vakarais 
mokinti vaikus instatymu 4r 
privalumu tikybos, bet mokin
ti ne tik žodžiu, ale ir savo pa- 
voizda, nes:

.Palaiminta toji szoimyna, 
Kurios ponaitis yra dora, 
Kur vaikai nuo tėvu paveiz- 

da ima,
Kurioje branginama malda, 
Kurioje seni jauni,

mažas —
Garbina Dieva meilingai. — 
Tokios szeimynelos nemirsz-

o net ir 
v

I

ta Dievas
Ir globsti jiaja maloningai.
Tai-gi tėvai niekad nepriva

lo pamirszti apie tuos pamatus 
szeimynos, apie dora, privalo 
paišinti ant jos daugiausiai ir 
būti pavcizda, ^avo* vaikams, 
privalo užvis labiau gubdot ir 
brangint malda, be jos nieko 
nepradėt ir nieko nebaigt, o 
ypacz su malda keltis su malda 
gulti, kadangi kas nesimeldžia 
tas panaszus 
Kiekvienai
szeimynai prider bendra malda 
nusiuntė prie Dievo priesz ir 
po valgiu, o kad no, tai bent 
kiekvienam persižegnot ir at
sidusti, kadangi:

(Tolinus Bus.)

WILLIAM C. JAMES 
-----Kapdidatas ant-------  

COUNTY1 COMMISSIONER
Isz Mahonoy City, Pa. 

Ant Republikoniszko Tikieto. 
Praszo juso balso ir in tėkmės.

l tX

yra gyvuliui.
krikszozioniszkai

UŽHiKnvIinnl g*l ntai- 
tikt netikote — bukite 
prisirengę.

Pain-Expeller
greit nutildo Rknuarną 
nuo PurnuAimn, nuaL 
gremdhnu Ir iAalnuklmu.

žiūrėkite, kad butu 
HU INKARO ženklu I

Gailina gaut vIhofo 
nptlokoRo tift 3t»c ir 65c 
arba iAidfduzdlnt nuo

F. AD. RICHTER & CO 
326-330 Broadway, New York

Naujas Lietuviszkas Graborius

I Kuzis Rėklaitis i
516 W. SPRUCE ST. į

MAHANOY CITY, PA. i

Nnuja Ir naudinga Yla. Galite taisyti 
ezeverikun, pleszkcs, maisziUH ir t.t. 
tolp gerai kaip bu maszina. Suczcdina 
laika ir pinigą. Tik $1 per paczta. 20 
mastu szlauczlsžko siūlo, 2 adatas ir 
instrukcijas dykai. Extra adatas po 5c 
siūlas 15c. szpula Prisiusklt popierini 
doleri dabar. Nutionnl Sales Co.
Dep. 134. Sta. D. Box 90. New York.

A. c. noVakauskas
:: Advokatas

Cor. Main and Centre Street 
SHENANDOAH, PA.

ANT PARDAVIMO.
-4------

Du namai ant AV. Pine St. Ma
hanoy City. Atsiszaukit pas

• a
• •

John Goyne, 227 W. Centrd St. 
(Sep. 28) Mahanoy City, Pa.
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UBSUS
REMEDY

CO.,
Pataria vartoti sekančius pasekmingus vaistus:

Ursus Gyduolės nuo Reumatizmo* palengvi
na skausmus O sudrutina vis^ žmogų ir susti
prina nuvariusias nervas* Kaina..Š3.KO 

Uraus Kraujo Valytojas* naikina visokius už- 
perus ir nuodingus dalykus kraujuje, padaro 
švarų ir stiprų kraują,, Kftina... Į3>OO 
Ursus Plaukų Apsaugotojast sudrutina senus 
ir ataugina naujus plaukus. Kaina.
■” ' ...................... ’ -j " —*-■ —> ' - •

Ursus Mostis nuo Egzema arba Odos* šita 
mostis yra gera d8l visokių uodos lygų* nuo 
nudegimo, uodos išbėrimo, sužeidimo, išna
rinimo. nušalimo ir t.t. Kaina
Ursus Milteliai nuo kvepėjimo ir prakaitavi
mo kojų, vienas bakstikas išgydys ir kojos 
bus sveikos. Kaina.....................   7Kc
Ursus Vaistai uup Komu, išgydo didžiau
sius ir seniausius kornus. Kaina.........BOc

Ursus Vidurių Šveluitojas, pigulkos kurios 
veikia švelniai ir reguliuoja vidurius, be skau
smo einant lauk, sutaiso pilvą ir padaro ape
titą valgyti ir būti sveiku. Kaina...,.SOc 
Ursus Lašai nuo Danių skaudėjimo, nuo už
degimo dantų smegenų arba abelnal skausmo 
šios gyduolės auįiažjs skausmą, nors dantis 
ir butu skylėti. Kaina. ..»..       B»Oc 
Reikalaukite must) Gyduolių kataliogo. Ra
šydami adresuokite šitaip:

URSUS REMEDY CO
160 N. Wells St,

•1

Dop. B. Chicago, III.
“ * — — "■ ■ —1 * -............ V .1 »■■■> I ■■■■*■» —. — o dg.1.1 1.11 m ■ —1II ■> .ill I- .1
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Telefonai, Boll - Kensington 531G
Keystone, - East 6720

Dy. E. 6. KLIMAS.
PERSIKĖLE IN NAUJA VIETA 

Prienjimo valandas:
Llkl 10 vai. ryte. 6-8 vai. vakaro.

2538 E. Allegheny Ave.
PHILADELPHIA, PA.

— — en hm» w m m » ei ■ m e »
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Lietuviszkas Graborius

A. <1. SAKALAUCKAS
801 EAST PINE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
*. .rr »iw 1<I> w w e.

‘ Rtlkalaujam.
ri liuoio laiko vakarais* gali uždirbti nuo 
$10 iki $15 į sąvaitą, pereidami per stubaa 
su musų nauju išradimu. Ataiiaukit tik 
laišku: UKSUS REMEDY CO., «
110 N. WILLS St,, Dtp. B. CHICAGO, ILL.

Pirkite Pecziu dabar
1 1 '

4- 
t 
X

Hon. MacHenry Wilhelm
Kandidatas, ant 

Sudžiaus Orphan’s Korto
............................................................. M

112 Advokatai Jin patvirtinu

Advokatai Non-Partisan Judicial 
£ainpalgn Komiteto:

John F. Whalen, 
Prezidentas. Kasljorius.

M. II. Moyer, Sekretorius.

James A. Noecker, t

ROBERT E. JENKINS
.Kandidatas ant

COUNTY CONTROLLER
Isz Minersville, Pa.

Ant Republikoniszko Tikieto
Praszo juso balso ir in tėkmės.

THOMAS F. GORMAN 
Kandidatus ant

Pavietavo Phrotonatary
Praszo juso halso ir intekmes.

CLAUDE H. YEAKEL 
Kandidatas ant 

Miestiszko Auditoriaus
Praszo juso balso ir intekmes.

RICHARD RYAN
Kandidatas ant 

Assesoriaus Pirmo Vordo 
Praszo juso balso ir intekmes.

n. ..m i.—. ■■ ■ ;■■■■■ .i>—f i m. ■ ■ ■■

Naujas iszradlmas <lcl plauku.

žmoniuDekavojo % milijono žmonių už 
puikus plaukus, o teip-gi sulaikė puo
limą plauku labai trumpam laike, in 
vieta iszpuoluslu, atauga tankus plau
kai: Gvaranty. 
Pasakykite kitoms tautoms, 
kito pas:

Informacijas dykai.
Raszy-

Drs. Brundzas Cosmetics, 
Sta. W. Brooklyn, N. Y.

Dr. KOLEH
>38 Penn Ave. Pittsburgh, Pw 

Or. KOLER yra Tlena 
JMmST \ y tinln tarpe Lietuviu d» 

ktaraa Plttsburge. Mo 
t klnoflf Varazavoje, atv 

H javo begije 21 m. ix>” 
' ralrlas ligas vyru ir 
* moterų, todėl jaa nuo 
j* (ugniai pažinsta. Gyo 

užBinuodinlina kraujo 
:r silpnybes vyru, spuogus, nležejlmu 
ligas tinimo, invairias ligas paeinan 
ežias nuo neezystumo kraujo.
užaukite ypatlszkal. per lalszkaa aa> 
aegydau. Dr. Koier kalba Lenklszka 
Ir Rusiszkal.
Ofisos valandos: nuo 9 ryte lig I 
vakare. Nedellomls Iki 2-v. popiet

Atsf

, U

UNION 
NATIONAL 1 

BANK 
MAHANOY 

CITY

v 
r

F

Capitol Stock $125,000.00
Surplus & Profits $400,000.00

Mokame antra procentą ant 
sudėtu piningu. Procentą prl- 
dedam prie jusu piningu 1-ma 
diena Sausio ir Liepos mone- 
suose, nepaisant ar atneszat 
parodyt knygute ar ne.

Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Danka 
nepaisant ar mažAs ar didelis

Bankas adarąs nuo 9 vai. 
ryto lig 3 vai. popiet, Suimto
mis 9 ryte lig 12 vai.

H BALL, Prezidentas
F. J. NOONAN, Vlce-Proz.
J. E. FERGUSON, Kaslerlus.
R. T. EDWARDS, Vlce.Kas.

P. J. MULDOWNEY
KONTR AKTORIUS < 

223 W. Mahanoy St. Mahanoy City 

Duodu preke ant visokiu i 
darbu kas-link pastatimo 5 
nauju namu ir pataisinimu. J 
Atsakantis darbas per gerus 5 
darbininkus. * J

Nelaukite kol ateis szaltas oras.

Reikalausite pecziaus ar hiterio.

Guinano sztoras perka daugiau pecziu negu bile 
kokis kitas sztofas visam paviete.

Visi žino kad Guinano peczei yra gvarantyti.

r

X
i

Guinanai sako; 
gaunate kita peczu.

j ūso piningai adgalios arba

Guinano peczei yra nasKozdardupaoa vroniu

Visi gire Guinano peczius.

Prasti ar cnamilavoti peczei ir hiterei.

Galite pigiau pirkti pas Guinana.

Už tai kad Guinanas perka pgiau negu kiti.

GUINANS
MAHANOY CITY. SHENANDOAH.

MT. CARMEL, PA.
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Augštos vertes Gramafonas
Tiktai $19.50

CONSOLA grojamoji ir kalbamoji mašina yra naujausio išradimą su 
puikiausiais pagerinimais ir balsai esti aiškus, švelnus, malonus, tyri. CONSOI^A
groja rekordus visokiausio išdirbiam ir visokiausio didumo, kaip: CO LUM XI A» 
VKJTKOluA ir kitus. Tokios rūšies gramafonas kaip CONSOLA. tai kran" 
tuvSsc parduodami už dubeltavą kainą. CONSOLA gramafonas gali užtekti 
visam gyvenimui. Pinigus $19.50 už gramafoną siųskite per pačto Money Order 
Rašydami laiškus adresuokite.

S. P. TANIS,

31 East 112th Street Chicago, Ill.

Visada pasirengus pagelbeti savo prieteliams <
Yra tai tykslas Merchants Banking Trust Co. Banko, Į
Yra visada pasirengus prigialbeti savo depositorianu < 

bbmije arba duoda rodą kur geriausia investyti savo pinin- < 
gus arba prigialbeti pirkimu properties. c

Banko depositoriai yra jo prietelei ir kada pradedant bu J 
ti vienas isz ju depositoriu — tada gaunate szita patarna- ? 
vima kuri prigelbsti, Padaro prieteli kuris gal but juml> ( 
reikalingas.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Pres.D. M. Graham, Pres.

J. H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkewicz
P. C. Fenton

i

D. F. Guinan, Tress.
A. Danisewici M. Gavnla 

T. G. Homsby

‘Slaptybe Antgrabio” 18?F.\eniO puRlaplu. Preke 35o< W. D. Bociowfiki Co

Puiki istorije apie “Jonasza Korczaku” JW
puslapis- Preke 35c. W. D. Bocakowski-Co. Kabanov City, Pa.

Preke 35o«

W. TRASKAUSKAS

<z
m s n* «

r' <1 w f u,
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PIRMUTINIS lietuviszkas 
GRABORIUS MAHANOY CITY. PA.

Laidoja Kunus Numirusiu, Pasamdo 
automobilius, rlglnus lr vėlimus del 
laidotuvių, krlksztlnlu, pasivažinėjimo 
Ir t.t. Krausto daigtus Ir t.t.
620 W. Centre SU Mahanoy City, P*

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
►..Su Laivakurczin Skyriam^, 

y**- “ — — —* — * ■

12th and Carson SL, S. S.
Tai yra vionatlno Banka kuri senei Žinoma 
Lietuviams. Banka (alpinas! savam namo kur- 
rio verto isznesa apio $150.000 ir vartoja sze- 
me laike apio milijoną dolioriu Ir randasi po 
kontrole Vai. Tennsylvanios. 

moka 4 procento.
in visas dalis svieto.
Užlaiko Notartjialna kancolarija del padirbimo 
Doviernascziu ir kitokiu dokumentu reikalin
ga Lietuvoje. Užrubožinls skyrius randasi po 
vadovlsto gerai žinoma Karoliaus Varasziaua 
valdiszko Notarijuszo.

P. V OB1ECUNAS IR KOMPANIJA 
Pittsburgh, Ta. 

kuri senei

Pinigus
Už sutaplntus 

Siunczla Pinigus 
Parduoda Laivakortes.
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